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Zdravotnická osvěta 
 

Top 10 činností, kterými si denně ničíme život! 
Online verze anglického deníku Daily Mirror zveřejnila 06. 06. 2011 
seznam sedmi prohřešků, kterými denně ohrožujeme naše zdraví. Často si 
nedokážeme uvědomit, že již automaticky zažité úkony nemusí být ve 
shodě s tím, co bychom ve skutečnosti měli dělat. Náš pramen z internetu 
přidává další tři, které jsou stejně nebezpečné. 
 
1. Časté sprchování 
Moderní člověk je podle vědců až příliš upjatý na hygienu. Kdysi nikoho 
nenapadlo, že by se měl sprchovat několikrát denně. Dnes je to už běžná 
záležitost. Některým už dokonce nestačí ani dva pobyty pod vodou, do 
koupelny musí vejít kvůli vlastnímu pocitu i vícekrát. Jenže tím si úplně 
ničí pokožku. Ta vlivem horké vody ztrácí přirozenou vlhkost a odolnost, 
stále více se vysušuje a pak se kvůli tomu stává citlivější, nemluvě o tom, 
že sprchovými gely a šampony pravidelně ničíme jemný mazový film, 
který si pokožka vytváří jako přirozenou ochranu před vnějším prostředím. 
2. Osm hodin spánku 
Jde opět jen o mýtus současné doby. Tělo si totiž nejlepší odpočine během 
prvních dvou hodin spánku. Za normálních okolností vám při přiměřené 
denní zátěži postačí čtyři hodiny takového oddechu. Pokud si myslíte, že 
organismus si během osmi hodin více odpočine, mýlíte se. Budete se 
naopak cítit ještě více unavené. Ideálně by to mělo být šest až sedm hodin, 
přičemž spát byste měli chodit kolem půlnoci. Když na vás přijde během 
dne únava, dopřejte si jen čtvrt nebo půlhodinku v posteli a síla bude opět 
zpět. 
3. Vyplachování úst po mytí zubů 
Zubní pasty mají ve svém složení mnoho složek, které později ochraňují 
zuby před bakteriemi, které mají za důsledek kažení zubů, a odstraňují 
zápach. Jenže tento účinek zničíte jedním velmi jednoduchým úkonem - 
pokud si po umytí vypláchnete ústa vodou. Se zbytky pasty totiž vymyjete 
i ochranné látky. Abyste měli z čištění zubů nejen estetický užitek, měli 
byste dodržovat tento rituál: nejprve si jejich povrch klasicky 
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Rada pobočky a redakce Klubka upřímně přejí trochu opožděně, ale hodně 
srdečně všem příznivcům a čtenářům požehnané Velikonoce. Současně 
děkujeme za přijatá velikonoční přání. 
 

* * * 
 
 

A ještě jeden… 
 
Zazvoní zvonek u bytu. Za dveřmi je krásná mladá žena a povídá: 
„Ahoj! Já jsem tvoje nová sousedka. A mám chuť celou tuhle noc pít, 
tančit a užívat si. Máš čas?“ 
„Samozřejmě mám!“ 
„Super! Tak mi pohlídáš děti.“ 

-mb- 
 

* * * 
 
 

Řešení šachové úlohy z února 
 
Řešení: 1. De3!  Hrozí mat Dg5. 

 
1. … Df4 2. Jxf4 mat 
1. … Dc1 2. Jf4 mat 
1. … Vh5 2. Je5 mat 
1. … Kh5 2. Jfxg3 mat 
 
 
Autory nové úlohy je Pavel Jankovič, Kociha. 
 

Vybral –MV– 
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HUMOR 
 
Jaký je rozdíl mezi americkou a ruskou ponorkou?  
Ruská se musí občas vynořit, aby se veslaři mohli nadechnout. 
 
Jaký je rozdíl mezi anglickou a sicilskou pojišťovnou? 
V anglické pojišťovně vám na základě statistik řeknou, kolik lidí příští rok 
zemře. 
V sicilské vám řeknou i jejich jména. 
 
Jaký je rozdíl mezi běžícím a letícím zajícem? 
Letící má na zádech orla. 
 
Jaký je rozdíl mezi vládou a systémem Windows?  
Žádný! Všichni doufají, že příští verze bude stabilnější. 
 
Matka telefonuje učitelce: 
„Prosím Vás, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve kterých stojí láhev 
piva 1,70 Kč. Manžel nemohl celou noc usnout!“ 
 
Rozčílená manželka říká manželovi: „Ty seš takovej blbec, že kdyby se 
pořádalo mistrovství světa blbců, tak bys byl druhej.“ 
„Proč druhej?“ 
„Protože jsi tak blbej, že bys to ani nevyhrál…“ 
 
Nasedne opilec do taxíku a velí: „Domů!“ 
„Nemohl byste to trochu upřesnit?“ 
„Jo … do obýváku …“ 
 
 

Dobrou náladu (v zájmu zdraví raději bez alkoholu) přejí 
 

Vaši Přádovi 
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umyjte pastou, její zbytky vyplivněte a následující půl hodiny nic 
nekonzumujte a nepijte. Následně se můžete nasnídat a po jídle si ústa 
osvěžte ústní vodou. 
4. Dlouhé sezení na WC 
I vy patříte do té skupinky lidí, která si na záchod bere s sebou i dobrou 
knihu nebo časopis? Když ano, rychle se tohoto zvyku zbavte. V nejmenší 
místnosti bytu byste měli trávit jen nezbytný čas na vykonání potřeby. 
Příliš dlouhé vysedávání totiž není přirozené pro konečník a může vás 
dovést ke gastroenterologickým problémům. Tím nejfrekventovanějším 
jsou hemeroidy, které si velmi snadno přivodíte právě dlouhodobým 
pobytem na WC. 
5. Přehnané čištění domácnosti 
Hygiena se stále posouvá na vyšší level. Když se podíváme, jak kdysi žili 
naši předkové, jen kroutí hlavou nad tím, v jaké špíně dokázali být. Jenže 
ani současnost není žádnou výhrou, pokud to s čištěním velmi proháníte. 
Tím, že denně odstraňujete z vašeho okolí všechny bakterie, nedokážete si 
vůči nim vytvořit odolnost. Nemluvě o tom, že při používání tolika 
chemických přípravků můžete velmi snadno dospět například až 
k astmatu. Čistota je super, ale místo denního mytí podlahy vám stačí 
opakovat to jednou za tři dny. A spreje na odstraňování prachu použijte 
pouze jednou týdně, na zbývající část vám postačí obyčejná prachovka. 
6. Nesprávné dýchání 
Děti přirozeně od narození mají správný rytmus dýchání. Jak však 
stárneme, tak nabíráme horší způsob nabírání čerstvého vzduchu. Správně 
byste měli dělat hluboké nádechy do oblasti břicha. My však děláme 
krátké vdechy do hrudníku. Vše se však dá velmi rychle změnit. Stačí se 
alespoň na pět minut denně zaměřit na správnou činnost. Položte si ruku 
na břicho a sledujte, zda správně dýcháte. V průběhu minuty byste měli 
zopakovat 12 až 20 nádechů s menšími pauzami. Postupně to proberete za 
samozřejmost a pomoci vám při tom může i jóga. 
7. Odpočívání po jídle 
Jednoznačně byste měli uposlechnout rady všech fitnes trenérů o tom, 
abyste po jídle nepadli do postele, ale si raději dopřáli malý pohyb. 
Jakmile si lehnete, pokrm se začne měnit ve větší části na tuk. Vhodné je 
proto po konzumaci zajít alespoň na dvacetiminutovou procházku, která 
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pomáhá s trávením zejména ve vyšším věku. Největší jídlo dne si dejte 
v té části, když máte největší aktivitu. 
8. Denní čištění uší 
Časté čištění uši podporuje tvorbu mazu. V tomto případě platí totéž 
pravidlo jako s denním mytím vlasů a jejich maštěním. Pokud máte 
nepříjemný pocit špinavých uší, jde opravdu jen o pocit. Ve skutečnosti 
vám jejich stačí otřít dva nebo třikrát do týdne. Při čištění také dbejte, 
abyste s tyčinkou nezašly příliš hluboko, neboť riskujete poškození 
bubínku a následný zánět ucha. Neměli byste při tom používat volně 
dostupné spreje zlepšující jejich čištění. Tento úkon patří totiž jen do 
ordinace lékaře, vy si jím pouze můžete podráždit vnitřní ucho a navodit 
problémy. 
9. Používání velkého množství kosmetiky 
Ve skutečnosti byste si měli vystačit s jednoduchým mýdlem, sprchovým 
gelem, jedním krémem, zubní pastou a šamponem. Zbytek je velmi dobrý 
byznys kosmetického průmyslu. Když si chcete dopřát jiné přípravky, 
určitě to nedělejte v přehnané míře. Tělo musí dýchat, aby bylo krásné. 
Více než masky, balzámy, peeling vám pomohou dary přírody. Vše 
používejte s mírou a uvidíte, jak se vám organismus odmění. 
10. Snídaně bez předchozího nápoje  
Během noci se vám v žaludku a trávicím traktu nahromadí různé bakterie. 
Ty potřebujete ráno vyplavit a připravit tělo na příjem jídla. Vždy byste 
měli mít připravený pohár odstáté vody nebo čerstvě uvařeného 
bylinkového čaje, které vás správně nastartují, tedy váš žaludek na příjem 
potravy. Nikdy nesnídejte bez toho, abyste vypili alespoň deci vody. Do 
nápojů se samozřejmě nepočítá káva, která žaludku nalačno ještě více 
škodí. 

 
 

Podle internetu zpracoval J. Přáda 
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ŠKODA Muzeum uvádí přednáškový cyklus, který potěší zájemce o 
historii automobilového průmyslu. Přednášky se konají vždy ve středu a 
vstup na ně je volný. Přednášky byly zahájeny již před uzávěrkou 3. 4. 
životními příběhy pánů Laurina a Klementa (tedy zakladatelů 
automobilového průmyslu v Mladé Boleslavi). 
 
10.4.2013 
Motoristický novinář Jan Tuček připomene, jak to na přelomu 60. a 70. let 
bylo se spoluprací AZNP s italským designérským studiem Giugiaro. 
 
17.4.2013 
František Kusovský představí užitková vozidla ŠKODA let 1935-43, řeč 
bude i o šéf-konstruktérovi užitkových vozidel Ing. Oldřichu Medunovi. 
 
24.4.2013 
Historička Lucie Kempná, autorka publikace Škodovky do celého světa, se 
s návštěvníky podělí o zajímavosti z historie exportu. 
 
15.5.2013 
Vedoucí archivu ŠKODA MUZEA Mgr. Lukáš Nachtmann podá průřez 
100 lety tiskové reklamy na příkladu katalogů, plakátů a prospektů. 
 
22.5.2013 
Chybět nebude ani téma ŠKODA Popular – první sériově vyráběná 
škodovka, kterého se ujme Ing. Petr Hrdlička, CSc., syn „otce Populáru" 
Ing. Karla Hrdličky. 
 
29.5.2013 
Tématu závodních speciálů se bude věnovat Ing. Michal Velebný. 
 
5.6.2013 
Celý cyklus uzavře Ing. Mirko Červený s příspěvkem o konstrukci a 
vývoji sportovních vozů a modifikací v letech 1963-80. 

- red- 
Zdroj: http://www.automuzeum.cz/kalendar-akci-2013/cyklus-prednasek-
v-muzeu-skoda-auto.html 

http://www.automuzeum.cz/kalendar-akci-2013/cyklus-prednasek-v-muzeu-skoda-auto.html
http://www.automuzeum.cz/kalendar-akci-2013/cyklus-prednasek-v-muzeu-skoda-auto.html
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Zastupitelé 28. 3. schválili finanční dar ve výši 10 000 Kč seniorovi, 
kterému ve stejný den ráno vyhořel dům v Tovačovského ulici a který 
dočasně skončil v nemocnici. To je podle primátora Raduana Nwelatiho 
jen akutní rychlá pomoc, ale zároveň se radnice spolu s městskou policií, 
firmami Domos, Compag i Osvit snaží pomáhat řešit všechny problémy, 
které s touto velkou havárií souvisejí. 

 
* * * 

 
 

Řídící skupina projektu „Komunitní plán sociálních služeb statutárního 
města Mladá Boleslav na období 2014 - 2018“ měla v 26. 3. na magistrátu 
další jednání. Manažerka projektu Andrea Reslová seznámila přítomné 
s postupem prací na projektu a již realizovaných aktivitách. Dále 
pohovořila o průběhu tzv. řízených rozhovorů, které proběhly v časovém 
horizontu cca dvou měsíců, při nichž bylo navštíveno postupně 21 
poskytovatelů sociálních služeb, kteří se vyjadřovali k současnému stavu 
sociálních služeb z pohledu poskytovatelů. Z těchto výstupů byly 
zpracovány tzv. SWOT analýzy pro všechny čtyři pracovní skupiny 
v rámci projektu působící: (I. Senioři, II. Osoby se zdravotním postižením, 
III. Rodina, děti a mládež, IV. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a 
nacházející se v nepříznivé situaci). 

 
- red- 

Zdroj, podrobnosti a další zprávy: http://www.mb-net.cz/ 
 

* * * 
 

Elektronickou poštou jsme dostali řadu důležitých a zajímavých 
dokumentů a informací. Jejich rozsah je poměrně velký, nemůžeme zde 
psát o všem. Zájemcům o informace doporučujeme návštěvu naší 
klubovny. 
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ANTIPŠTROS aneb Systém v pohybu  DUBEN 2013 
 
Už úvodem naléhavě prosím všechny angažované čtenáře a 

funkcionáře, aby v následujících obdobích kromě své každodenní praxe a 
zájmů psychiatrických pacientů pečlivě sledovali i všechny obecné změny 
ve zdravotní a sociální oblasti. Dá se říci, že přihořívá ... 

Volání ojedinělých hlasů po dalším odkladu účinnosti nového 
Občanského zákoníku je už nejspíš marné. Občanská sdružení s činností 
soustředěnou na potřeby vlastních členů se promění v „zapsané spolky“ a 
tím budou pravděpodobně zbaveny možnosti financování z veřejných 
zdrojů. Je jisté, že řada z nich skončí. I když sama nenesu žádnou 
odpovědnost, nemohu se v těchto dnech nezabývat budoucností všech tří 
poboček ČSDZ a nedovedu si zatím ani představit, jak přesně proběhne 
jejich organizační rozdělení. Pokud statutární orgány rozhodnou špatně, 
jednotlivé kluby mohou v rámci nové legislativy a financování skončit. 
Jak tomu zabránit? Semináře k transformaci pořádá pražské o. s. Spiralis, 
v rámci NRZP ČR má tuto problematiku na starost člen předsednictva p. 
Jiří Vencl a něco snad bude možné se dozvědět i na pražském veletrhu 
neziskových organizací v Národní technické knihovně (3.5.). 

Souběžně probíhá proces příprav reformy psychiatrické péče 
s možností čerpat šest miliard Kč z „evropských peněz“. Koordinátorem 
akcí a diskuse je Strategická projektová kancelář MZ, jejíž pracovníci se 
hlásí k otevřené a co nejširší výměně názorů. 2. dubna se za účasti asi 140 
zástupců všech zainteresovaných skupin uskutečnila v Národní technické 
knihovně v Praze pracovní konference o směřování reformy péče. 
Dopoledne bylo předneseno celkem devět příspěvků, které představovaly 
celé spektrum pohledů na cíle a realizaci reformy. Jako poslední vystoupili 
za poskytovatele sociálních služeb a uživatele pánové Pavel Novák, 
předseda celostátní organizace Fokus a Jan Jaroš, ředitel o. s. Kolumbus. 
Ze strany poskytovatelů zazněly především obavy o správný směr 
reformy, smysl příspěvku kolegy Jaroše jsem, přiznám se, příliš 
nepochopila. Ministerští úředníci nás ujišťovali, že nám neublíží a že 
všechno bude, jak má být. (Doufejme, že můžeme doufat.)  

http://www.mb-net.cz/
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Po obědě jsme byli rozděleni do „rovnoměrně“ sestavených 12 skupin 

po 10 – 12 účastnících a v řízené diskusi jsme se měli vyjadřovat 
k možnosti budování „Center duševního zdraví“ (u kávy jsem zaslechla 
termín „miniblázinec“). Na hodnocení diskuse naší skupiny (jedné 
z dvanácti) zde není místo, ale celkové perspektivy jsem si příliš 
neujasnila a celá akce ve mně vzbudila víc pochybností než nadšení. 

Náměstek PL Bohnice MUDr. Ivan David zorganizoval 11. března 
v Senátu seminář pracovníků léčeben o současnosti české, především 
lůžkové, péče. (Za PL Kosmonosy zde hovořil náměstek pro kvalitu péče, 
MUDr. Milan Novák.) Při nejmenším tři léčebny považují spolupráci 
s mimoústavní péčí za přirozenou, na druhé straně až beznadějně 
vyznívaly příspěvky o stavu dětské psychiatrie, léčby závislostí, 
sexuologie i obavy gerontopsychiatrů související s nárůstem počtu 
pacientů s demencí. Protože plánované vystoupení předsedy NRPZ ČR, 
Václava Krásy, připadlo na dobu jeho jednání na Úřadu vlády, dostala 
jsem za úkol ho svým příspěvkem zastoupit. Jednotlivá vystoupení 
šestihodinového semináře jsou uveřejněna na YouTube a zřejmě také na 
webu o. s. Kolumbus pod názvem Antireforma MUDr. Ivana Davida a 
spol. K organizaci akce a výběru účastníků se ozývaly výhrady, ale podle 
mého názoru byl i seminář omezený na okruh léčeben potřebný a užitečný. 
Mám snahu se účastnit i dalšího senátního semináře o psychiatrii (9. 4.), i 
když jeho přesný program ještě neznám. 

Na závěr ještě několik aktualit: Kontrola plnění Úmluvy o právech 
zdravotně postižených přijatá vládou ČR v roce 2009 je předmětem sporu 
mezi MPSV a NRZP ČR (U koho lze předpokládat větší nezávislost?) 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví realizuje zajímavý projekt 
pro pacientské konzultanty, doprovázený ročním platem pro absolventy. 
Sdružení Kolumbus a ČSDZ jsou jako pacientské organizace členy Centra. 
Kolumbus se projektu účastní, České společnosti podle tvrzení delegátky 
ing. Flášarové nebylo zapojení do projektu vůbec oficiálně nabídnuto. (??) 

Všem, kdo se chtějí ve složitém dnešním dění orientovat, doporučujeme 
objednat si časopis NRZP ČR „MOSTY“, který se všemi důležitými 
obecnými problémy zabývá a je organizacím doručován zcela zdarma. 

Neztrácejme naději. 
4. 4. 2013     Martina Přibylová 

dz.prima@centrum.cz 
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REGION 
 
Cizinci s pobytem na území města Mladá Boleslav mají od letošního roku 
novou zákonnou povinnost platit místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Pro cizince to znamená, že se měli do konce března 
k placení tohoto poplatku přihlásit na magistrát. Pokud tak neučinili, musí 
se přihlásit co nejdříve. 
 

* * * 
 
 

Na Ptácké ulici, zejména v místě jejího křížení s Koněvovou ulicí 
pokračují stavební práce, které souvisejí se stavbou dešťové kanalizace a 
vodovodu. To způsobuje i nepříjemná dopravní omezení. Zatímco 
v předchozích týdnech komplikovalo stavbu do značné míry i nepříznivé 
počasí, nyní se začne pracovat na stavbě v tomto úseku každý den až do 18 
hodin a navíc i o sobotách. To vše je nutné proto, aby se stresová dopravní 
situace zbytečně neprotahovala. Pěší by neměli riskovat chůzí ve zúžených 
částech Ptácké. 

 
* * * 

 
 

Město Mladá Boleslav odevzdalo další tři žádosti o dotace na investice, 
které budou spolufinancované z Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Čechy. Jedná se o projekty na rekonstrukce 
parku na Komenského náměstí, rekonstrukci hřiště u základní školy na 
Komenského náměstí (1. ZŠ) a výstavbu nového pavilonu v Ekocentru 
Zahrada. Informoval o tom náměstek primátora Adolf Beznoska. 

mailto:dz.prima@centrum.cz
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