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Váženímčlenovémokresnímorganizace,     

                                   Jaro se blíží mílovými kroky a všichni včelaři, tedy lidé postižení láskou ke 

včelám se nemohou dočkat  té rajské hudby, včelího bzukotu na zahradě. S oblibou na česně 

sledujeme včely vracející se s velkými pylovými rouskami, což signalizuje nastupující jarní 

rozvoj. Samozřejmě jsou mezi námi i takoví, kteří nebudou tak šťastní. Naopak zjistí, že jejich 

úly zejí prázdnotou. Někteří to již zjistili. Bohužel i to se stává a příčin je hned několik. Jedna 

z nich je varoóza, tedy náš úhlavní nepřítel roztoč a nesprávné způsoby boje s ním. Další jsou 

viry a další přidružené choroby, ale jejich šíření ve včelstvu jde většinou ruku v ruce 

s varoózou.  Může to být nesprávným způsobem  léčení, zejména podání léčiv v době, kdy je 

již zimní generace natolik poškozena, že i při takřka 100% likvidaci roztočů jsou v mnohdy 

silném včelstvu krátkověké včely (poškozená roztočem a viry)  a takové nedovedou včelstvo 

do jarního rozvoje. Prostě se nedožijí jara. A pokud dožijí, nevychovají novou generaci, jejich 

život končí často před vylíhnutím nové generace. Pak nalezneme v úlu plod, zásoby matku a 

hrstku včel, která již nedokáže katastrofu odvrátit. Abychom dokázali najít z této šlamastyky 

cestu, je třeba důkladně analyzovat přezimování včelstev a poučit se ze získaných informací. 

Našim cílem je poskytnout vám potřebný servis a pomoc. Ovšem pouze těm, kteří  nečekají 

pasivně co jim důvěrník naordinuje. Každý zodpovědný včelař musí pravidelně sledovat co se 

ve včelstvu děje a vzdělává se, aby by připraven předvídat a řešit nenadálé situace, zkrátka 

aby  ho nic nepřekvapilo. Jeden můj spolupracovník říkával: „Pomáhejme pouze tomu, kdo o 

tuto pomoc stojí“.  Jednou z možností, jak svůj zájem prokážete je účast v COLOSSu. Této 

činnosti se v naší republice ujal národní koordinátor projektu COLOSS Mgr. Jiří Danihilík Ph.D. 

z katedry biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,  jinak úspěšný 

včelařský odborník a přednášející.  Jeho zajímavé fotografie jste viděli v posledním čísle 

časopisu Včelařství. V tomto  Zpravodaji vás seznámíme s tím co je to COLOSS a jak můžete 

přispět i vy. Stačí, když tomu budete věnovat trochu času a odpovíte na 30 otázek. Takže co 

je COLOSS. Níže uvedené materiály byly se souhlasem Jiřího Danihilíka použity ze stránek 

Prezentace: COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev (webnode.cz).  Na těchto stránkách 

se můžete s celým projektem blíže seznámit a dovědět se podrobnosti. Zároveň se 

zamyslete, jestli jste schopni přispět vyplněním dotazníku k lepšímu porozumění 

k současnému vývoji ve včelařství. Je třeba si uvědomit, že existují včelaři, kteří nezištně 

obětují spoustu svého času pro včelařství a jeho osvětu a na druhé straně většina, která pro 

to neudělá nic. Pokud patříte do druhé skupiny, máte možnost se přidat. Začněte tím, že se 

letos zúčastníte tohoto projektu. Možná při vyplňování dotazníku se vám vybaví, kde jste 

udělali chybu, nebo co jste udělali dobře. Tato zpětná vazba je pro vás velmi důležitá. 

Udělejte v letošní nastávající sezóně tento první krok a věřte, že bude úspěšná. Tak do toho!  

                                                                                                  Stanislav Doležel, předseda OO 



 

                                                 Má smysl vás oslovovat? 

                                            Připravili jsme pro vás druhý letošní Zpravodaj. Zajímalo by nás, jak 

jste s tímto počinem spokojeni. Zkrátka potřebujeme zpětnou vazbu, jestli naše práce není 

zbytečná, jestli naše úsilí neskončí v koši. Za případné připomínky a názory děkujeme. Pokud 

by někdo z vás chtěl poslat příspěvek, budeme velmi potěšeni a rádi ho zveřejníme. 

                                               Má. 

Těsně před vydáním tohoto zpravodaje přišlo několik dotazů, odpovídáme na ně zde. 

Děkujeme za ně, jsme rádi, že naše úsilí při vydávání Zpravodaje není zbytečné a náš servis 

pro vás - včelaře našeho okresu - plní naše očekávání. 

….. reaguji na Vaši nabídku F1 matek. Chci objednat  o sedm matek F1   od pana  Vítka 
Marady. Sdělte, prosím , můžete-li mi je zajistit  a za jakých podmínek…. 

..zúčastnila jsem se vaší přednášky v Žeranovicích a ráda bych si objednala ….. 

…..Chtěl bych vědět ceny léčiv   co  nabízite ve  zpravodaji  a ještě bych chtěl objednat 
matky od přitele Marady co také nabízíte….. 

…..Navazuji na Váš lednový Zpravodaj. 
Ráda bych využila možnost a objednala si 2 nebo 3 matky linie Singer. 
Můžete mi prosím napsat, u koho si matky objednat? 
Také bych si objednala Apiguard. Mám 5 včelstev,takže předpokládám, že mi jedno 
balení pro jedno zaléčení po medobraní bude stačit. 
Předem děkuji za bližší informace, budu se těšit….. 
 
 
Potěšilo mne, že vás zaujalo moje vystoupení k léčení na přednášce př. Doležela 
v Žeranovicích. Pokusím se všechny dotazy zodpovědět, jistě budou zajímat více našich 
členů. Jakmile budou některé otázky aktuální, budeme vás informovat v dalším Zpravodaji. 
Matky si můžete vybrat. Jsou od  chovatelů Václava Srkaly z Kelče, člena ZO Chvalčov – 
Podhostýnsko. Jeho inzeráty najdete také v časopise Včelařství.  Chová matky původem ze 
Slovinska. Tyto matky se vyznačují mimo užitkové vlastnosti zejména mírností. Dále 
zajišťujeme matky od chovatelů Karla Vrzáně nebo Milana Bečky z královehradeckého kraje, 
oba osobně znám a tito chovají od inseminovaných matek linie Singer z Kývalky a dále z 
linie Sklenar původem od V. Marady, který  matky odchovává přímo na stanici v rakouském 
Mistelbachu. Tyto matky jsou generace F1, to znamená přímo dcery uvedených matek volně 
oplozené. Chovatelé tyto matky prověřují a od těch co splní kritéria pak teprve odchovávají 
dcery F1 a ty nám dodávají.  Vloni stála jedna 400 Kč a poštovné 70 kč. V zásilce bylo od 1 
až po 10 matek za jedno poštovné. Zajistíme dodávku na vaši adresu, nebo si matky můžete 
vyzvednout u nás. Jak je libo. Vít Marada prodával matky  F1 před několika lety za 600 kč, 
nevím jaká cena je v současné době, protože jsme od něj matky nebrali, ale v případě zájmu 
můžeme zjistit, zda je schopen nám matky dodat. Většinou je praxe taková, že se matky 
objednají počátkem roku do pořadníku. U výše uvedených chovatelů (kromě Marady) máme 
určitý počet matek zajištěn. Také můžeme zajistit matky z Výzkumného ústavu v Dole, 
stanice Žeravice. Z této stanice odebíráme i zavíčkované matečníky kus za 100 kč, u nich je 
třeba samozřejmě osobní odběr. Co se týká léčiv, ceny jsou stejné jako v obchodě + 
poštovné. U léčiv, které jsou dotovány, je cena již snížena o dotaci. V loňském roce stál 
APIGUARD 414 Kč – v balení je 10ks. Kupujeme od www. medocentrum.cz. Poštovné stálo 



200 Kč za balík s max. 32 kusy. Kyselina mravenčí 65% 70.- Kč a 85% 90,- Kč. Můžeme 
dodat i ve 25 l  balení. K. šťavelová podle množství okolo 30 kč za dávku na 15 včelstev. 
Dále HOBRAFILT 1ks 12 kč – to je odparná deska na kyselinu mravenčí. Kyselina mléčná – 
používá se 15% postřik včel na plástech, bez plodu. Nejlépe oddělků, protože těch 6 plástů 
je snadné postříkat mlhovkou. Bez zavíčkovaného plodu spolehlivě zlikviduje roztoče na 
včelách, litr 80% stojí asi 120 kč, můžeme připravit i naředěnou přímo k použití. V případě 
zájmu můžeme zajistit praktickou ukázku aplikace těchto kyselin přímo u vás na včelnici pro 
10 – 15 účastníků. Naší snahou o zlepšení včelařství v našem okrese a pomoci vám 
včelařům. Tím jsme si na sebe sice upletli bič, ale pokud naše snaha přispěje a posune naše 
včelařství dál, budeme spokojeni. Pokud budeme bušit na zavřené dveře, nebudeme vás 
obtěžovat. Nejsme obchodníci, chceme jen potlačit včelařskou káru dále. Takže nás těší, 
když projevíte zájem a my vidíme, že naše snaha není zbytečná.  Protože zájem se s blížící 
sezónou zvyšuje, bylo by dobré řešit vaše požadavky prostřednictvím vaší ZO hromadně, 
stejnýmmzpůsobemmjakomzajišťujemexléčivaxz Dolu.                                                                                       
F.Rudý 

 

 

Monitoring úspěšnosti zimování včelstev 
Již od roku 2007 se v Evropě monitorují zimní úhyny, které je snahou dát do souvislosti s 
dalšími možnými vlivy působícími ve včelařství (snůškové podmínky, způsoby léčení včelích 
chorob atp.). Česká republika je do projektu zapojená od jara 2014, kdy proběhl pilotní 
monitoring stavu českých včelstev. 
Samotný monitoring je realizován pomocí anonymního dotazníku obsahujícího přibližně 30 
otázek, které zjišťují počty přeživších včelstev i jejich zdravotní stav stav. Součástí dotazníku 
jsou však i otázky týkající se druhů snůšek v uplynulé sezóně, počtu vyprodukovaných 
mladých matek, použitých léčiv a další, aby bylo možné případné zvýšené úhyny dát do 
souvislosti s dalšími vlivnými faktory. Právě sledováním těchto faktorů se studie odlišuje od 
prostého sčítání včelstev před a po zimě. Cílem projektu je hledat souvislosti, nikoliv jen 
vyčíslit ztráty. 
 

 Takže nejen vyplnit dotazník, ale nad každou otázkou se zamyslet a vyvodit závěr: Mohl 

jsem pro to udělat více, nebo si žádné chyby nejsem vědom? Co bych pro to mohl udělat 

lépe? Každý včelař má občas nějaké ztráty, bohužel. Někteří jsou rádi, když něco přežije. 

Nepřeháním. Jsou oblasti, kde je včelstev jako šafránu. Už letos mám zprávy o včelařích, 

kterým nepřežilo jediné včelstvo.  A dokud nepřevezme žezlo nová jarní generace včel, 

nikdo z nás včelařů si nemůže být na 100% jistý, že má vyhráno.   

Jean-Henry Fabre (1823-1915) Francouzský entomolog vyslovil následující: 

Pozorování nastavuje problém, experimenty jej řeší.             

Co to pro nás znamená?  „Pomáhejme pouze tomu, kdo o tuto pomoc stojí“.  Ti, kteří se 

zúčastní této akce, přispějí svým pozorováním a pravdivými odpověďmi na otázky k otevření 

problému, který je na jejich včelnici. Koordinátor akce na základě těchto poznatků přispěje 

svými znalostmi a experimenty k řešení těchto problémů a navrhne jejich řešení.  Užitek 

z toho budeme mít všichni.  Ti, které to nezajímá a nezúčastní se, tedy nejsou ochotni přinést 

i tu malou energii a trochu času k vyplnění dotazníku jsou lenoši a měli by se nad sebou 



alespoň zamyslet.  Pokud se jim daří, mají vyhráno. Pokud mají problémy se zdravotním 

stavem včelstev, nelituji je. Ale je mi líto jejich včelstev.                                                                   

Otázka - Kolik z těchto uhynulých produkčních 
včelstev: 
Tato otázka se vztahuje pouze na uhynulá včelstva, jejichž 
symptomy nás zajímají. Součet včelstev uvedených v této otázce, 
nesmí být větší, než počet uhynulých včelstev, které jste uvedl/a o 
otázku výše. Struktura otázek je členěna takto: 
 

 
 
 

Proč bych se měl/a zúčastnit právě já? 
Protože nás zajímá, jak vypadá situace právě ve Vaší lokalitě, rádi bychom tedy měli 
informace přímo od Vás - včelařky, včelaře! Jednotlivá pozorování pak budeme statisticky 
vyhodnocovat a budeme se snažit získat informace užitečné pro nás všechny. 
 
 
 

Co za účast dostanu? 
Výsledky budou veřejně dostupné, čím více včelařů se studie zúčastní, tím přesnější výsledky 
získáme. Dále se jako účastník budete moci účastnit seminářů, na kterých diskutujeme 
výsledky a společně se snažíme o jejich vhodnou interpretaci. Anonymně a nepřímo se také 
svou účastí podílíte na formování českého včelařství. Výsledky se snažíme vyhodnocovat tak, 
aby byly přínosné pro praktické včelaření, např. analýza léčebných postupů atd. 



Co je to produkční včelstvo? 
Produkční včelstvo je takové, u něhož čekáte produkci medu, použijete ho jako zdroj 
materiálu pro oddělky atd. Mezi produkční včelstva NEPATŘÍ roje, smetence a oddělky. 
 

Proč v otázce Kolik produkčních včelstev jste 
ztratil/a v zimě ...? chybí extrémně zesláblá včelstva, 
která jsou zralá na spojení? 
Protože těchto včelstev se týká jiná otázka, viz. dále v dotazníku. 
 

Co je to úhyn včelstva? 
Za úhyn považujte stav, kdy najdete buď prázdný úl bez včel, s jejich mrtvolkami uvnitř, nebo 
před úlem. Uhynulé včelstvo je i takové, které jste v období od zakrmení do jara museli z 
různých důvodů spojit s jiným včelstvem, např. kvůli ztrátě matky. 
 
 

 

 
 
Co se myslí problémy s matkou? 
V zimním období jsou jen velmi omezené možnosti náhrady matky. Matka může uhynout, stát 
se trubcokladou nebo ji včely mohou zabít. Takové včelstvo není schopno dál přežít, protože 
v zimě si nemůžou vychovat náhradu. Typicky tento problém zjistíte na jaře při prohlídce, 
takové včelstvo za de facto uhynulé a mající problémy s matkou. V dotazníku je k tomu 
samostatná otázka!! 



 

 
 
Je dotazník určený i začátečníkům, tj. těm, co začali 
v minulém roce? 
Dotazník je určen všem včelařům. Při vyplňování dotazníku však VĚNUJTE POZORNOST 
tomu, zda se ptáme na produkční včelstva nebo nově vytvořená včelstva v předchozí sezóně!! 
 

Které měsíce mám považovat za zimní období? 
Zimní období jsme záměrně detailně nespecifikovali, protože se mezi regiony ČR může lišit, 
např. rozdílný nástup i konec zimy na Brněnsku a v Krkonoších. Jako orientační bod pro 
hodnocení zimních úhynů považujte období od zakrmení včelstev na zimu až do doby, kdy 
začne plný jarní rozvoj. Obvykle rozkvět prvních ovocných stromů, např. trnek. 
 

Jak poznám, že jde o zimní ztrátu včelstva a nikoliv 
letní úhyn? 
Za zimní úhyn považujte veškeré úhyny, které nastanou od zakrmení včelstev na zimní 
období. Zakrmené včelstvo je v podstatě připravené na zimu, pokud se takové včelstvo 
nedožije jara, je jeho úhyn považován za zimní, bez ohledu na to, zda uhynulo v září nebo až 
v únoru. 
 

Mám dotazník vyplnit, i když jsem neměl úhyny? 
Samozřejmě! Abychom mohli zjišťovat rizikové faktory, musíme mít odpovědi i od 
chovatelů, kteří úhyny neměli. Čím více odpovědí získáme, tím detailnější analýzy můžeme 
provádět. 
 

Můžu dotazník vyplnit za celou naší organizaci jako 
průměr všech pozorování? 
Dotazník vyplňujte za chovatele, nikoliv jako průměr za spolek nebo skupinu chovatelů. 
Každý včelař však může zaslat odpovědi i za svého kolegu. 
 
 



Jak mám dotazník vyplnit, když mám včelstva na 
více stanovištích? 
Dotazník vyplňte za celý svůj provoz. V dotazníku se ptáme na počet včelnic i jejich 
vzdálenost od hlavní včelnice nebo sídla firmy. Tuto informaci pak zohledňujeme při 
vyhodnocení výsledků. Metodicky stejně se s tímto problémem vypořádávají kolegové v 
ostatních zúčastněných zemích, to zajišťuje porovnatelnost dat. Jsme si vědomi snížené 
validity odpovědí, pokud má včelař více včelnic, které jsou od sebe více vzdálené. 
 

Je studie anonymní? 
Ano, je naprosto anonymní. Na konci dotazníku nám můžete uvést svůj e-mail. Díky němu 
budete od nás dostávat průběžné informace o projektu a další zajímavé zprávy. Uvedení e-
mail nám pak umožní Vás zpětně kontaktovat při vyhodnocování dat, díky tomu nám pak 
můžete zpřesnit některá pozorování. 
 

Co je to pokálené včelstvo?                                           
Pokálená včelstva mají na rámcích, plástech a různě po úlu velké množství výkalů. 

 

 
 

Takže na stránkách www.coloss.cz najdete odpovědi na spoustu otázek, informací a také si 

tam můžete  shlédnout zajímavé přednášky a získat nové vědomosti. Na závěr bych ještě 

jednou zopakoval myšlenku  která plně vystihuje, v čem se COLOSS Monitoring odlišuje od 

prostého počítání ztrát.  Pozorování nastavuje problém, experimenty jej řeší.  Spoléhejme  

tedy především na svoji práci, ale experimenty svěřme odborníkům a poskytněme jim 

zodpovědně  pro jejich práci podklady. Těch pár minut jistě nikomu chybět nebude………….. 

Povinnost vést záznamy o léčení 

Každý chovatel včel je povinen vést  záznamy o provedeném léčení včelstev. Stačí třeba záznam 

v kalendáři kdy a čím včelař provedl léčení. Existuje na to formulář. Najdete jej na těchto stránkách.  

zaznamolecenivcelstev.pdf (vcelaricl.cz) 

           

 

 

 



 
Fakta o medu a skořici. 

Je zjištěno, že směs medu a skořice léčí většinu nemocí. Med 
se vyrábí ve většině zemí světa. Dnešní vědci jej doporučují 
jako velmi účinný lék na všechny druhy nemocí. Med může být 
užíván bez jakýchkoliv vedlejších účinků na všechny druhy 
nemocí. Vědci zjistili, že ačkoliv je med sladký, jestliže se bere 
ve správných dávkách jako lék, nemůže ublížit ani diabetickým 
pacientům. Týdeník World News, vycházející v Kanadě, ve 
svém vydání datovaném 17 ledna uveřejnil následující seznam 
nemocí, které mohou být léčeny medem a skořicí jako výsledek 
studií západních vědců: 

 

                    Nemoci srdce: 

Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb místo džemu 
nebo marmelády a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu 
cholesterolu v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem. 
Ti, kteří už infarkt prodělali a budou jíst toto denně, budou se 
držet míle daleko od dalšího infarktu. Pravidelné snídaně tohoto 
druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. V Americe 
a Kanadě, různé domy s ošetřovatelskou péčí léčí takto své 
pacienty, kteří jsou ve věku, kdy cévy a žíly ztrácejí svou 
pružnost a mohou se ucpávat. Med a skořice vracejí cévám a 
žilám jejich pružnost. 

 

                    Artritida: 

 Artritičtí pacienti mohou denně, ráno a večer, jeden šálek horké 
vody s 2 lžičkami medu a 1 malou lžičkou skořice. Berou – li to 
pravidelně může se vyléčit dokonce i chronická artritida. Podle 
výsledků průzkumu dělaného na universitě v Copenhavenu bylo 
zjištěno, že ze 200 pacientů léčených 1 lžící medu a lžičkou 
skořice před snídaní, 73 nemocných bylo úplně zbaveno bolesti 
a do měsíce ti nemocní, kteří se nemohli pohybovat, začali 
chodit bez bolestí. 

 

 



 

 Infekce močového měchýře: 

Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné 
vody a vypít. Tím se odstraní infekce měchýře a močových 
cest. 

                                                                         Bolesti zubů: 

 

Smíchejte 1 lžíci skořice a 5 lžic medu. Aplikujte 3x na bolavý 
zub a bolest přestane. 

 

                                                                     Cholesterol: 

 

2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2 dcl horké 
vody, které podávali pacientům s vysokou hladinou cholesterolu 
dokázaly snížit hladinu cholesterolu o 10% do 2 hodin. Podává 
– li se 3x denně je vyléčen i pacient s chronicky vysokou 
hladinou cholesterolu. Podle informací zmíněného časopisu i 
samotný pravý med, je – li užíván denně, zabraňuje zvyšování 
cholesterolu. 

 

 Nachlazení: 

Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci 
vlažného medu s ¼ lžičky skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí 
nachlazení, chronický kašel a pročistí průdušky. 

 

Potíže se žaludkem: 

Med se skořicí úspěšně léčí bolesti žaludku a chrání žaludek od 
vzniku žaludečních vředů. 

  

Plynatost, prdy: 

Podle studií prováděných v Indii a Japonsku med a skořice 
zabraňují tvoření nadbytečných plynů při trávení. 

  



Posílení imunitního systému: 

Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a 
chrání tělo před viry a bakteriemi a brání útokům virových 
infekcí. Vědci zjistili, že med obsahuje obrovské množství 
železa a vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky 
v jejich boji s viry a bakteriemi. 

 

                                                     Těžký žaludek: 

1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňuje zvýšení 
kyselosti žaludku i u nejtěžších jídel. 

  

Chřipka: 

Vědci ve Španělsku zjistili, že med obsahuje přírodní látky, 
které zabíjejí kmeny chřipky a chrání před ní pacienty. 

                                                                    Dlouhověkost: 

Čaj vyrobený z medu a skořice, je–li brán pravidelně, zabraňuje 
potížím dlouhého věku. Vezměte 4 lžíce medu, 1 lžíci skořice a 
uvařte jako čaj spolu se 3 šálky vody. Pijte ¼ šálku 3x denně. 
To udržuje kůži čerstvou a hebkou až do vysokého věku. Délka 
života stále vzrůstá a i 100letí lidé mohou být svěží, jako ve 20 
letech. 

                                                                         Pupínky: 

3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu. Ta se 
aplikuje na pupínky před spaním a ráno se smyje teplou vodou. 
Když to děláte denně pupínky do týdne zmizí i s kořeny. 

 

 Kožní infekce: 

Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i 
pásový opar a všechny typy kožních infekcí. 

 

 



 

                                                                      Hubnutí: 

Každý den ráno, 1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a 
večer před spaním vypijte šálek medu se skořicí. Pravidelné 
užívaní sníží váhu i u mimořádně obézních osob. Pravidelné 
užívaní zabraňuje usazování tuku i při požívání mimořádně 
tučných jídel.  

Chronická únava: 

Nedávné studie ukazují, že cukr obsažený v medu nejvíce 
pomáhá při regeneraci tělesných sil. Pacienti-senioři užívající 
med a skořici v poměru 1 : 1 jsou čilejší a ohebnější. Dr Milton, 
který tyto výzkumy prováděl říká, že 1 lžíce medu a malá lžička 
skořice smíchané s vodou a brané několikrát denně a hlavně 
kolem 3 hodiny odpoledne, kdy začíná klesat tělesná vitalita 
obnoví do týdne vitalitu těla. 

 

 Zápach z úst: 

Lidé v Jižní Africe už odedávna - první co ráno udělají je to, že 
kloktají 1 lžíci medu a lžíci skořice smíchané s horkou vodou. 
Jejich dech tak zůstává čerstvý po celý den. 

 

 Závěrem: 

Co říci závěrem? Myslím, že Vám to určitě neublíží, a že 
nejlepší je to vyzkoušet. Co myslíte? Vzpomínáte, když jsme 
byli děti? Krajíc chleba pomazaný čerstvým máslem, medem a 
posypaný skořicí patřil mezi oblíbené pochoutky. Asi na tom 
něco je! 

 


