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MILÍ SPOLUOBČANÉ,

DUCHOVNÍ SLOVO

až budete číst tyto řádky, budeme stát na prahu nového školního roku. 

Po prázdninách, kdy jsme si odpočinuli, bude nutné začít znovu přemýšlet. Proto 

jsem Vám vybral některé moudré i úsměvné myšlenky. 

Zahálka je matka všech neřestí. (přísloví)
Spravedlnost je základem států. (římské přísloví)

Mladí lidé by měli milovat takový sport, který dělá dobře 
jejich tělu i duši. (Pius X.)

3 vlastnosti maličkých dětí: jednoduchost, upřímnost, 
otevřenost.

Nevíš, kdo je opravdu tvůj přítel nebo nepřítel, dokud se 
neprolomí led. 

Když člověk chce, přežije všechno.
Nic se na tomto světě neztratí, nic není marné. 

Prokázat dobro je první povinnost. Vše ostatní počká. Mohlo 
by být pozdě.

Nic si nedělej z lidských řečí, když ti svědomí nic nevyčítá.

Za 3 roky jsem se naučil mluvit. Za 50 let jsem se nanaučil mlčet. Umět mlčet, 

to je velké umění. Potřebují je nejen diplomaté ve své práci, ale i manželé 

v rodinném životě.

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
Kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
Kde je křivda, ať přináším odpuštění,

Kde je nesvár, ať přináším smíření,
Kde je omyl, ať přináším pravdu,

Kde je pochybnost, ať přináším víru,
Kde je zoufalství, ať přináším světlo,

Kde je smutek, ať přináším radost.
Pokud chci být utěšován, měl bych dříve utěšovat druhé,

Pokud chci být pochopen, měl bych nejdřív pochopit druhé,
Pokud chci být milován, měl bych dříve milovat druhé...

Dobré vkročení do nového školního roku Vám přeje p. Alfred Volný, farář
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Dobré vkročení do nového školního roku Vám přeje p. Alfred Volný, farář
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W JABŁÓNKOWIE SÓM JACKOWIE,
CO ROZUMIÓM  KAŻDEJ MOWIE 

Stónd pujdziem w te piekne czasy,

Het przez góry i przez lasy,

Przez Godule, Jaworowy,

Do samego Jabłónkowa.

A choć my sie tak zmachali, 

Śpiwać wóm bedymy dali, 

O ostatnim ślónskim mieście,

Jabłónkowie i przedmieściu.

W Jabłónkowie sóm Jackowie,

Co rozumióm  każdej mowie,

Handlujóm z Uhrami, Turkym, 

Śli na szańce z Brandenburkym.

Po różnych krajach handlujóm,

Kandy pomyślisz, tam wandrujóm,

Z wsieckigo poźitek majóm,

Z fortelu sie nie wydajóm.

W Orawie we dnie i z rana,

Uwidzi Jabłónkowiana,

Bo tam majóm czynste sprawy,

Kiere nie sóm dlo zabawy.

Jak sie wsiecy pozbiyrajóm

Do dómów, a w nich zostanóm,

Wtenczas isty znak już bedzie,

Że Sónd Boski pryndko przidzie.

Nie wiym wiyncej, w mojej mowie,

Powiedzieć o Jabłónkowie,

Przetóż niechóm jego chwały,

Bom już strawił koncept cały. 

Piosnka o Jackowie (Jabłónkowie)

POGWARKI ZPOD ŁOCHODZITEJ

Napisoł Alojzy Benjamin 
Füllbier

Z archivu A. Suszky
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5. 9.–7. 10. 2022
JACKi
Mariánské náměstí 1
Jablunkov Jablunkov

Fotoklubu
výstava fotografií

35 let

Srdečně zveme na vernisáž, která se uskuteční  
5. 9. 2022 v 17:00 v budově JACKi
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foto: Bronka POLOK

KRZICA – HISTORIA ŁOD SIOCIO PO MŁÓCYNI
CZĘŚĆ 1

PO NASZYMU

Jan Michalik z Brzega z Piosku

1. Historia

Czierchylyni a polyni lasu w całych Kapatach na sałasze, 
dało powstać krajobrazu, kiery tu dzisio jeszcze mómy. 
Choć sie traci z powodu braku szacunku do tradycyjnej 
architektury. Wtedy sie na takich „Nowociskach“ 
w „Polynicach“ sioło prastaróm łodmiane rże 
(żyta)-krzicym - Secale cereale var.  multicaule.
W Europie Środkowej jest znano pod różnymi 
gwarowymi nazwami: ikrice, ikrzice, skrzice, krzica, 
krzyca, leśne żyto  Świyntojański żito. Możóm se jóm 
nikierzi nieświadomie mylić z ozimóm, czi jaróm rżóm. 
Etnografowie sie intersujóm krzicóm z kyrz tego, że sie przi 
jejim siociu zachowała prymitywno gospodarka żarowo, 
albo koszyni kosokym, jako tymu było na poczóntku 
rewolucyje neolitycznej. Krzica je praprzodkym kulturnego 
żyta, nima ulepszano, ani genetycznie zmody�ikowano. 
Je to cud, że sie dochowała do współczesnych czasów, 
kiedy już nimómy kupa inszich kulturnych łodmian roślin, 
kiere sóm już na wieki zatracóne. Nie trzeje dlo ni bogatej 
żyznej ziymie, mo gynste korzynie a charakterystyczny 
wielki wzrost do 1,5 aże 2 m. W downych czasach sie 
pómału wszyndzi prastaro puszcza na ziymie rolnicze 
przemiyniała. Z tej downej ery nima dowodów, kiere by 
nóm mnożyni krzice potwierdziły. Wyrobiani nowej ziymie 
na wyrómbaniskach, też nowociskach, było ciynżkim 

chlebiczkym. Ludzie czerchlili jeszcze w  19. wieku 
a miyjscam iaż do piyrwszi połówki 20. wieku, tak 
jak na łostatnich przisiółach pod lasym na Istebnym 
a w łokolicach. Graniczne a ku tymu pełne gróni tereny 
zostały daleko łod centra rozwoju, ludzie tu byli łod natury 
wierni starym dobrym łobyczajóm. Ponikany sie dłógo nie 
wierziło nowym wygodóm a dobrze sie żiło, w tym czim 
za młodu nasiónkło. Taki warunki pómógły zachować 
krziycym, ale aji wyjóntkowe stare łobyczaje. Łostatni 
nóm znómy człowiek, co sioł kole Jabłónkowa krzicym 
był jakisi Polok z łosady u Halamy pod Wielkim Stożkym 
w Beskidzie Ślónskim. Krzicym tam mioł w 70. latach na 
małym poletku przi swoji drzewiónce.

2. Jako sie jóm sioło

Na granicy 19. a 20. wieku sie jóm niejczynszcieji sioło 
a mnożiło na wypolónych wyrómbaniskach, jak zostało 
drzewo po ścinaniu. Wczas na wiosnym, lebo nieskoro 
na jesiyń sie wsziecko spoliło na grómadach przi pniach 
na popiół. Pokopało sie ryncznie motykóm, wybrało 
kamiynie a pograbiło. Do gliny z popiołym sie sioło 
rzodko krzicym. W piyrwszi połówce 19. wieku był 
jeszcze na Cieszinskim Ksiynstwie zapisany archaiczny 
sposób uprawy krzice. Pastyrz łoczierchlił strómy, 
coby uschły, potym jich podpolił, gorały aji pore tydni. 
Ziymia sie kolem pniów łokopała motykóm. Na takich 
grzóndkach sioł w lecie, albo na jesiyń krzicym. Sioło 
sie rzodko, jedno zorko na wielkość kónskigo kopyta, 
coby miała dość miyjsca. Zanim krzica wyrosła, niechała 
sie przepaść, aby nierosła do kłosu, ale sziumnie sie 
rozrosła-krziła.  Żniwa sie łoczekiwało na prziszły 
rok. Po mnożyniu krzice sie poletka niechało zaróść 
a powstowały na nich pastwiska-nowiny. Wyróbaniska 
sie jynym zaleśniowało, jak sie krzicym sioło już wzocnie.
W pańskich lasach wtedy chudobni chałupnicy polarzili, 
bo swojigo pola nimieli.
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Veronika Martinková se narodila jednoho slunečného letního 
odpoledne v podhůří Beskyd. Navštěvovala školku, základní školu, 
střední školu, a dokonce i tu vysokou. Pochází z Jablunkova, ale už 
řadu let žije v Brně. Má  úžasného psa. Věnuje  se józe,  pilates a běhá.
A samozřejmě ráda čte.

NA PSANÍ NENÍ NIC TĚŽKÉHO

JEDNA Z NÁS

Nabízí se první otázka. Co nejraději čtete?

Pravdou vlastně je, že během posledních dvou let (až na 
jednu výjimku, kterou byla kniha českého kriminalisty), 
jsem měla prostor číst jen své knihy. Ale než jsem se pustila 
do psaní, měla jsem opravdu široký záběr. Od historických 
románů, thrillerů, hororů, sem tam proložených nějakou 
tou klasikou, až po detektivky.Od mala jsem velmi ráda 
četla, ale nikdy by mě ani nenapadlo, že bych mohla jednou 
sama napsat knihu. 

Psala jste vždycky? A kdy přišel nápad napsat knihu?

V tom se asi dost liším od řady jiných spisovatelů, protože 
než jsem se pustila do Podílu viny, nic jiného jsem nenapsala. 
Nápad napsat knihu, přišel až před nějakými třemi lety. Na 
krimi románech, které jsem do té doby četla, mi vadilo, 
že nejdou do hloubky a nesnaží se čtenáři více přiblížit 
motivy, pohnutky a psychologickou stránku pachatelů, ani 
blíže poznat vyšetřovatele trestných činů. Zůstala jsem ale 
jen u toho, že jsem si takový příběh „vytvářela“ v hlavě. 
Pořád mi chyběla odvaha, začít psát. Ta přišla až skoro po 
roce, kdy mi s sebou samou došla trpělivost a řekla jsem si, 
že pokud to nezkusím, tak nikdy nezjistím, jestli to zvládnu. 
Nejdřív jsem si začala studovat materiály k vyšetřování 

trestných činů, zjišťovat detaily k práci kriminalistů 
a informace z oblasti psychologie, práva a lékařství. 
Když mě přestala bavit ta studijní část, začala jsem psát. 
První dvě kapitoly byly utrpení. I přesto, že jsem měla 
načteno spoustu knih, jsem nevěděla, jak psaní uchopit. 
Pořád jsem přemýšlela nad tím, jak by si s tím poradili 
spisovatelé, jejichž knihy jsem četla. A pak mi došlo, že 
nemůžu psát jako někdo jiný, ale musím psát jako já. Obě 
kapitoly jsem vymazala a začala pracovat s informacemi, 
které jsem měla. Takže první text Podílu viny, který jsem 
napsala a je v knize, byly informace k pitvě A při tom jsem 
si uvědomila, že se mi píše lépe v ich formě. Způsobně jsem 
se tedy vrátila k psaní prologu a už to šlo. 

Jak dlouho psaní knihy trvalo?

Svou prvotinu Podíl viny jsem začala psát v červnu 
a prvního září odcházela nakladateli. Pak jsem se k ní ještě 
několikrát vrátila a prováděla drobné úpravy a korekce, ale 
v podstatě se dá říci, že za nějaké tři měsíce byla hotová. Je 
ale pravdou, že tempo, které jsem při psaní nasadila, bylo 
docela „vražedné“, protože během těch tří měsíců jsem 
krom chození do práce a psaní knihy, v podstatě nic jiného 
nedělala. 

Další knihy mi už zabraly více času, protože jsem krom 
práce na samotné nové knize, věnovala čas také Podílu 
viny. Ať už sháněním nakladatele, úpravami textů, dalšími 
úpravami a �inálními úpravami. Ano, práce na knize nekončí 
tím, že se předá nakladateli, ale ještě několikrát se autorovi 
vrátí, aby mohla nakonec bez chyb, ve vhodném formátu 
a s krásnou obálkou odejít do tisku.

Co vás na psaní nejvíce překvapilo?

Jak moc mě to začalo bavit. Co je na psaní nejtěžší a co 
nejsnadnější?

Neřekla bych, že na samotném psaní, je něco těžkého. 
Někdy sice mám problém sehnat odborné informace, ale 
o to víc mě pak těší, když je získám a můžu použít.

Já osobně to mám tak, že psaní je něco, co mě baví 
a naplňuje. Méně zábavné bylo (a doufám, že tohle už mám 
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za sebou, protože jsem našla báječného nakladatele), najít 
někoho, komu se kniha bude líbit a kdo do ní vloží tolik 
důvěry, že se ji rozhodne vydat.

Vaše prvotina je detektivka. Kde se vzala inspirace?

Inspiraci do knih (a zatím jsou všechny detektivky) čerpám 
částečně ze života (nejen svého) a částečně jsou dílem 
fantazie.

Je něco, co budete u psaní další knihy dělat jinak než u té 
první?

Nemyslím si, že bych to dělala � Další knihy jsou možná 
trochu jiné, protože i já se vyvíjím, získávám nové informace, 
poznatky a nápady. Ale baví mě to, co dělám a jak to dělám 
a nechystám se na tom nic měnit. 

Je snadné vydat knihu?

Vůbec ne. Myslím, že pro začínající autory je to dost těžké, 
hlavně v současné době. Nakladatelé mají strach investovat 
do neznámého jména, protože nemají jistotu, zda se jeho 
knihy tre�í do chutě čtenářů. Takže raději sáhnou po 
autorovi, který se prodává v zahraničí.

Mě hned první produkční z nakladatelství, kam jsem 
knihu poslala, reagoval, že se mu líbí a navrhne ji na 
vydání. Po týdnu mi od něj ale dorazil e-mail, že kvůli 
Covidu a omezeným rozpočtům, bohužel nyní nové 
autory nakladatelství vydávat nechce. Zkoušela jsem to 
ještě u několika jiných, ale buď se vůbec nevyjádřili, nebo 
napsali, že nové autory vydávat nechtějí. Až díky literární 
soutěži nakladatelství MOBA, kam jsem knihu přihlásila, 
jsem měla úspěch.

Co na vaše psaní říká rodina? Podporuje vás?

Já jsem tak trochu tajnůstkářská, takže rodina ani přátelé 
o mém psaní neměli ze začátku ani tušení. Ale když už 
jsem šla s pravdou ven, podporovali mě a po vydání knihy 
ji velmi vehementně propagují. Jsem za to všem velmi 
vděčná. Doufám, že ve své snaze budou dál pokračovat.

Myslíte si, že se v psaní dá stále zlepšovat?

Můj osobní názor je, že člověk musí mít talent a to, co 
píše, musí vycházet od srdce. Asi nejsem zrovna fanoušek 
kurzů tvůrčího psaní a podobných institucí, které by měly 
z člověka „udělat“ spisovatele. Nedovedu si představit, že 
by mi někdo řekl, jak mám psát, co mám psát a výsledkem 
by bylo něco, co by mě bavilo tvořit a číst. Na druhou stranu 
ale platí, že cvičení dělá mistra, takže čím víc člověk píše, 
tím jednodušší to je.

Vaše rada pro začínající spisovatele?

Nečíst mou předchozí odpověď na to, zda je snadné vydat 
knihu.

Prostě začít psát. Počítat s tím, že to nebude vždycky 
jednoduché. Že strávíte ve společnosti svých myšlenek 

stovky hodin – sami. Že o sobě budete pochybovat Na to 
možná sami vždycky nebudete � Že budete mít obavy, zda 
je vaše kniha dost dobrá a jestli ji vůbec někdo bude číst. 
Ale pořád myslete na to, jaký to bude pocit, až budete svou 
knihu držet poprvé v ruce. Věřte, že je to k nezaplacení.

Řeknete nám, proč by si čtenář měl přečíst vaši knihu?

Protože je skvělá � Troufám si tvrdit, že je jiná než 
klasické detektivky. Průběh vyšetřování není sledován jen 
z pohledu vyšetřovatelky Hany Vítkové, ale také hlavní 
podezřelé. Zároveň je v ní zachováno to klasické napětí 
detektivek, takže pokud nebudete přeskakovat (jako 
jeden můj známý), až na závěr zjistíte, kdo všechno nesl 
na smrti mladého muže svůj podíl viny. 

A pokud se vám bude kniha líbit, už začátkem příštího 
roku se můžete těšit na mou další s názvem Odsouzen 
k smrti. Taky je báječná.

Děkuji, že jste vydrželi a dočetli rozhovor až do konce. 
Snad vám to vydrží i u knihy. A nepřeskakovat na konec!

Halina Himlar
Děkuji za rozhovor.

foto: archiv autorky
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BYLINKÁŘKA Z DOLNÍ LOMNÉ

JEDNA Z NÁS

Jak je to s tebou a s bylinkami? Kdy přesně jsi 
bylinkaření úplně propadla?

Bylo to už v dětství. Na základní škole jsem si začala 
dělat herbáře, zkoumala jsem, k čemu se která bylinka 
hodí, jaká další by se k ní mohla přidat, aby společně 
byly prospěšné a tak podobně. Poznávala jsem bylinky, 
jejich účinky a časem jsem je nabízela i známým, abych 
jim pomohla. Máte z toho dobrý pocit, bylinky nesbíráte 
jen pro sebe, ale i pro druhé. Na mateřské dovolené jsem 
se dostala ke knize od Marie Treben. Ona mě oslovila 
nejvíce a stala se takovou mojí „bylinkářskou bohyní“. 
Momentálně všechen svůj volný čas trávím v  lesích 
nebo na loukách a tam sbírám svoje bylinky.

Je nějaký rozdíl mezi bylinkami a kořením?

Myslím si, že vlastně není žádný rozdíl. Koření je taky 
bylinka, záleží, která část rostliny se používá. Zrovna 
jsem šla kolem květinářství a narazila na nádhernou 
dekorativní rostlinu v květináči. Byla to kurkuma. 
Můžeme ji dát na okno pro krásu a  její kořen (usušený 
a pomletý) často používáme v kuchyni.

S tou otázkou souvisí vaření a kuchyně. Máš tip na 
tvůj nejoblíbenější recept s bylinkami?

Konkrétní recept vám neřeknu, ale bylinky používám 
samozřejmě celoročně a hlavně sezonně. Na jaře je to 
medvědí česnek, který je nejlepší čerstvý, ale pokud 
si z něj udělám pesto, můžu pro něj sáhnout kdykoliv 
a použít jej. V létě je to hodně zelených natí do polévek. 
Nasbírám kytici natí z celeru, libečku, petržele a k tomu 
přidám kopřivu nebo popenec a celé to dám vyvařit.

Do salátů nejen na ozdobu můžeme přidat lichořeřišnici, 
sedmikrásku, fialky, které nejen krásně vypadají a voní, 
ale mají i léčivé účinky. Dobromysl – oregano je vynikající 
kořenidlo do italských pokrmů (pizza, těstoviny či 
šopský salát), ale přitom je z něj také vynikající čaj. 

Máš bylinku, na kterou nedáš dopustit?

Tak určitě ten výše zmiňovaný medvědí česnek, bez 
černý a teď zrovna kvetoucí mateřídouška.

Bylinky sbíráme v plném květu v pravé poledne. Nejvíce 
voní a jsou nejsilnější a mají nejvíce éterických vůní 
a tajemné síly. Listy bylinek sbíráme nejlépe po dešti, 
jsou krásně čerstvé a voňavé.

Připravuješ si sama nějaké bylinné produkty, 
tinktury, masti, sirupy nebo jen bylinky sušíš?

Maceruji bylinky v oleji, nejznámější a nejdostupnější 
u nás je třezalkový olej. Hlavně květy a lístky zalijeme 
olivovým olejem a necháme 6 týdnů macerovat v tmavé 
láhvi. Olej je dobrý k mazání na bolesti krční páteře nebo 
bolesti zatuhlých svalů. Levandulový olej je výborný 

Taťána Marszalková pochází z Písku, nyní bydlí v malebné Dolní 
Lomné. Už od dětských let se zajímala o přírodu – od ptáků, zvířat 
až po bylinky. „Když jsem kdysi s maminkou chodívala do lesa, 
vždycky jsme přinesly plody lesa – listí ostružin či bylin.“ Zázračné 
bylinky – zdraví z přírody.
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Halina HimlarDěkuji za rozhovor.

jako repelent, proti klíšťatům. Sirupy také vyrábím. 
Dají udělat z mnoha bylin ať už je to mateřídouška, 
meduňka, levandule, šalvěj, bez černý a jiné. Masti - 
měsíčková, ta je nejpoužívanější u nás doma. Vyrábím 
ji ze sádla a měsíčkových květů.

A co bylinková vína? 

Dělala jsem z medvědího česneku a nedávno z hlohu. 
Tato vína upravují krevní tlak. Říká se, že po čtyřicítce 
by se měl medvědí česnek konzumovat denně. Není 
se čemu divit, medvědí česnek má mnoho pozitivních 
účinků na naše tělo. A víno? To všichni také víme, 
v malých dávkách je to lék.

Jsou bylinky „pro muže“ a speciálně „pro ženy“?

Samozřejmě ženské bylinky – kontryhel, řebříček, 
mateřídouška, všude kolem nás rostou a kvetou. Pro 
muže bych doporučila yzop a skořici. 

Můžeme si doma vytvořit takovou bylinkovou 
lékárničku? A co by v ní určitě nemělo chybět?

V bylinkové lékárničce bych měla nasušenou mátu 
a řepík – na žaludek a trávení, potom na kašel bez černý 
a mateřídoušku. Na uklidnění a dobrý spánek třezalku 
a meduňku a pro ženy kontryhel a řebříček pro zdraví. 
Na problémy ústní dutiny, zubů a dásní je výborná 
šalvěj. Lipový květ zase používám při horečnatých 
stavech spojených s kašlem. Pokud opravdu hodně 

JEDNA Z NÁS / KULTURA

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL PŘIVEZE 22. ZÁŘÍ 
DO JABLUNKOVA FRANCOUZSKÝ RENESANČNÍ SOUBOR

Jedinečné okamžiky v rámci svého motta „koncert 
v kostele je zážitek“ slibuje jeden z pěti největších festivalů 
klasické hudby v Česku, Svatováclavský hudební festival. 
Jeho 19. ročník proběhne od 2. do 28. září a nabídne 
33 koncertů po celém Moravskoslezském kraji.

Jablunkov se stal již tradičním partnerem festivalu 
a dovoluje si tedy pozvat na prvotřídní koncert 
francouzského renesančního ansámblu La Quinta Pars, 
který vystoupí ve čtvrtek 22. 9. 2022 v 18:00, v kostele 
Božího Těla. Vícehlasé renesanční skvosty přiveze 
komorní ansámbl La Quinta Pars, který vznikl při studiích 
jeho členů na prestižním Conservatoire National Supérieu 
v  Lyonu. Mladí instrumentalisté z Francie, Chile, Japonska 
a Česka se zaměřují na historickou a dynamickou restituci 
renesanční hudby. „Renesanční hudba umožňuje každému 
z hudebníků svobodně vyjádřit svůj příběh, dát slyšet svůj 
hlas a (nejen) díky tomu je stále moderní a aktuální.

Vstupenky je možné koupit v předprodeji v Jablunkovském 
centru kultury a informací.

kašlete a nemáte doma žádné byliny ani sirupy, zasypejte 
cukrem nebo zalijte medem nakrájenou cibuli, její šťáva 
vám uleví.

Přichází podzim – jsou určitě bylinky, které jsme sbírali 
v  létě. Jaké na podzim?

Ke konci srpna jsme mohli nasbírat zlatobýl – to je 
ledvinová bylinka. A začátkem září je možné najít 
u nás v horách světlík – uklidňující bylinka na oči. Ale 
jinak na podzim sbírám většinou plody – třeba šípky. 
Obsahují hodně vitamínu C, jsou tedy skvělé na imunitu. 
Borůvky, ostružiny a velmi bohatý na vitamín C černý 
rybíz. Ten působí proti infekcím, bakteriím a plísním. 
Sušené borůvky mám vždy v zásobě. Jsou vynikajícím 
pomocníkem proti průjmu. Borůvky by měli rovněž do 
svého jídelníčku zařazovat diabetici.

Je nějaká bylinka nebo bylinný výrobek, který bys určitě 
chtěla mít se sebou na pustém ostrově?

Robinson se musel sám o sebe postarat a zjistit, co se dá 
na ostrově sníst, takže bych asi hledala a zjišťovala.  Ale 
pokud bych si mohla vzít něco sebou, tak by to byla směs, 
kterou si každoročně suším. Je tam 25 druhů bylinek, 
které sbírám postupně od března do konce léta. Směs 
bylinek podle Marie Treben. Univerzální lahodná směs 
pro zdraví, pijeme celoročně, ráno uvařit čaj a popíjet.  
Je to čaj vhodný pro všechny, pro děti i těhotné ženy. 
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