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ÚVODNÍK 
 

 

Milí čtenáři,  

máme za sebou první (snad 

úspěšné pololetí), a tak doufáme, 

že vám naše příspěvky zpříjemní 

chvíle odpočinku po tom 

pololetním zkouškovém 

maratonu.  

Jak už napovídá naše 

obálka, je toto číslo určené všem, 

kteří chtějí odpočívat v náruči 

svých miláčků i těm, kteří na svou 

lásku teprve čekají. Dozvíte se,  

jak svatovalentýnský den stráví 

Lolek Vdolek, jaká úskalí provázejí vztahy  mužů a žen, proč se líbat  i co 

dělat s případným oparem :o ) . Nesmělým dáme tipy na valentýnskou SMS 

a smutné potěšíme vtipy.  

Pro ty, kteří tento svátek příliš neberou, jsou tady pravidelné rubriky 

s oblíbenými zajímavostmi a novinkami z medicíny . 

 

Takže příjemné počtení a taky krásné jarní prázdniny!!! 

 

                                                      Vaše redakce 
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Lolek Vdolek a jeho dobrodružství 
Speciální valentýnské vydání 

 
 
Čas plynul rychle jako voda a přinesl s sebou 14. února - svátek sv. Valentýna, den všech 
zamilovaných, den stresu a postrach každého normálně myslícího muže, který má rád klid 
a pohodu.  
V ten den holky očekávají od svých miláčků, že je obdarují všemi těmi nádhernými dary, 
přičemž za nádherný dar lze v očích dívky považovat takové drobnosti jako diamantový 

prsten, nebo nové auto. Valentýnské šílenství se 
nevyhnulo ani Lolkovi a jeho okolí.  

Lolek se nikdy nezajímal o příslušnice opačného 
pohlaví, proč taky, že? Kdyby chtěl bezděčně plýtvat 
volným časem a penězi začal by chovat nějaké zvířátko, 
třeba psa a vyšlo by to nastejno, ne-li lépe. Pro něj láska 
znamenala jen komerční slovo ospravedlňující naprosto 
šílené chování a nesmyslné utrácení kapesného, což 
Lolek hravě zvládal i bez toho, aby se zamiloval. Ani 

jeho kamarádi na tom nebyli jinak, výjimku tvořil pouze vrchní třídní narcis Tonda, který se 
naopak snažil upoutat pozornost něžného pohlaví velmi často, žel bezúspěšně. Zřejmě 
nesdíleli stejné pocity o jeho výjimečně přitažlivém vzhledu a skromné dokonalosti.  

Minulý rok na Valentýna dal své vyvolené jako dárek fotku sebe sama se slovy, že 
určitě něco tak nádherného ještě neviděla. Když jednou debatovali na téma „důvěra 
holkám“ a jeho kamarádi vyřkli i nějaké kladné ohlasy, nechal se Lolek slyšet, že nikdy 
nebude věřit něčemu, co krvácí déle jak tři dny a neumře.  

Přísloví, že člověk je tvor omylný, dokresluje fakt, že i takový kluk jako je náš 
hrdina se jednou také zamiloval. Ovšem jeho iluze o vztahu mezi holkou a klukem se 
rozplynuly jako pára nad hrncem v momentu, kdy po něm začala vyžadovat, aby si jí 
všímal víckrát jak jednou za měsíc, čehož se přirozeně bál jak čert kříže.  

Ani svátek jako je Valentýn se ovšem neobešel bez jeho žertíku, jednou si řekl, že 
potěší svou nafoukanou spolužačku a dá jí malý dárek. V úhledně zabalené krabičce byla 
malá myška, přičemž dobře věděl, že dotyčná se myší štítí jak Lolek práce. Když krabičku 
otevřela, začala ječet a leknutím mrštila krabičku ze stolu a myš se rozběhla po třídě 
způsobujíc hromadnou paniku mezi ženským osazenstvem třídy. 

Po tolika nešťastných příhodách s holkama začal věřit v přísloví „Neštěstí nechodí 
nikdy samo…vždy ho doprovází holka“.   

 Tristan         
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MUŽI versus ŽENY 
 

 
Znáte to – muž a žena – den a noc. Řekla bych“ dva rozdílné živočišné druhy“. 

Někdy si říkáte, jestli se matka EVOLUCE na mužích nevyřádila až moc. Seznámíte se 
s mužem. V době dnešního technologického vzestupu – žádná věda. Využíváme 
seznamovacích agentur, anonymních inzerátů, internetu a mobilních telefonů. Muž se drží 
hesla: „Udělat napoprvé co nejlepší dojem.“ (v překladu řečeno: „Když ptáčka chytáme, 
pěkně mu zpíváme.“) 
 Představte si, sedíte s přitažlivým, elegantním a navoněným mužem ( do určité 
míry přeháním – takový neexistuje) v překrásné restauraci, a když ho trošku přitlačíte ke 
zdi, zasvítíte mu stowattovou žárovkou do očí a vyzpovídáte, co vám řekne? „Potřebuji 
volnost a toleranci.“ Jen vysloví tato úděsná slova, prosviští vám to ušima kosmickou 
rychlostí a jste jako na mučidlech. Doušek vína vám uvízne v krku, zblednete a – jako 
bonus – padáte ze židle. Je to šok, po kterém si muž naivně myslí, že jediné, co teď 
potřebujeme, je stabilizovaná poloha u něho doma. 
Omyl! Žena potřebuje přemýšlet, a to sama. Trpí 
krutými myšlenkami o významu slova TOLERANCE. 
Spousta odstrašujících scén se nám promítá v hlavě  
a nabírá sílu prožitku DEJA VU. Žena má krizi. 
Představuje si soužití, kdy je doma a stará se  
o domácnost – vaří, žehlí, stará se o děti. Celá 
upocená nemá čas na sebe samotnou. A muž? 
Hádejte. Pohoda, klídek a leháro. Odpoledne strávené 
na fotbale, po vyčerpávajícím sportu absolvuje tažení 
do hospody s kamarády a jako další relaxační vsuvku 
zvolí milenku – svoji   o 20 let mladší sekretářku, které 
blázní hlavu koupěmi norkových kožichů! Che! Jak 
laciné! Po velice náročném dni se uráčí přijít domů a 
co uslyšíte? Strohou otázku velmi primitivního rázu. Co 
jsi uvařila a co dávají v televizi? Nepřevléknutý, upocený a dosti nechutný se rozloží na 
nové pohovce za nekřesťanské peníze, z ponožek stoupá omamná vůně od DIORA, na 
kterou má patent, v jedné ruce drží ovladač a v druhé plechovku s pivem. A vy mu na 
závěr večera naservírujete vyžádané knedlo, zelo, vepřo. A výsledek? Máte všechny 
příznaky „NAUZEY“.  

Takže ženy – opravdu pořád ještě toužíte být vstřícná a zapojit se do nemoderního 
spolku odvážných, který se nazývá TOLERANCE? Hm... nemusí se to vskutku vyplatit. 
Zlaté pravidlo zní: „Muž má rád sebe, sebe a sebe krát sebe. Z toho vyplývá – mužům se 
nesmí tolerovat téměř nic. Naroste jim hřebínek a vám nezbyde nic jiného, než mu dát 
podepsat rozvodové papíry. Vyhlídky nic moc. Pokud není milionář. 

 
Pavlína Valentová, 2.C 
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Co je to polibek? 
 

Slovník říká, že polibek je „pozdrav, kdy se  dotkneme rty pevně přitisknutými k sobě  a 
nato je oddálíme.“ Z toho je zcela zřejmé, že  i když slovník může  něco vědět o slovech, 
o líbání neví nic.  
 
Jestli chceme poznat skutečný význam slova polibek, místo toho, abychom se ptali 
staromódních postarších pánů, kteří sestavují slovníky, měli bychom se radši zeptat 
básníků. Například Coleridge nazval polibek „vdechováním nektaru“, Shakespeare říká, 
že polibek je  „pečetí lásky“. Martialis, ten starý římský básník, který zatajoval mnoho 
příležitostí pro výzkum tohoto tématu, říká, že polibek je  „vůně balzámu získaného 
z aromatických stromů; stoupající aroma, kterou vydávají houfy šafránu; ovocný parfém 
sládnoucí v zimních pupenech ovoce; rozkvetlé louky v létě; jantar zahřátý rukou dívky; 
kytice květů, která láká včely.“   
Ano, polibek je toto všechno...a víc. 
Jiní řekli, že polibek je: hojivý balzám lásky; první a poslední z radostí; lásky mluva; pečeť 
blaženosti; hold lásce; tající doušek; Venušin nektar; řeč lásky. 
Ano, polibek je toto všechno...a víc. 
Protože pro polibek nikdy nenajdeme přesnou definici. Vždyť každý polibek je jiný než byl 
ten předtím a než bude ten potom. Tak jako žádní dva lidé nejsou stejní, ani žádné dva 
polibky nejsou stejné. Protože to lidé dělají polibky. Skuteční živí lidé pulsující životem a 
láskou a nebetyčným štěstím. 

 
 
 

Polibek z lásky může zabíjet! 
 

QUEBEC (Kanada): Patnáctiletá dívka, která 

trpěla silnou alergií na arašídy, zemřela po 

polibku od svého přítele, který chvíli před tím 

dojedl zákusek s arašídovým máslem. 

Kanadským lékařům se jí po třídenním úsilí 

nepodařilo zachránit. Injekce adrenalinu, která 

většinou při alergických projevech pomáhá, 

tentokrát nezabrala.  
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Opary 
 
Opar je velmi nepříjemné infekční virové onemocnění kůže, které 
se nejčastěji projevuje na rtech a v blízkosti úst a nosu. 
 
Virus Herpes simplex (opar prostý) je jednou z nejčastějších 
infekcí člověka. Virem oparu je infikováno okolo 80% dospělé 

populace. Asi 25% populace trpí na opakované opary. V průměru se tito lidé setkávají se 
2 ataky ročně, ale leckdy nejsou výjimkou ani častější výskyty, a to i 10x do roka. 
Opakování oparu je dáno tím, že virus přežívá v neaktivní formě. 
 
Opary vyvolávají 2 typy herpetických virů: herpes labialis a herpes genitalis.  
 
Herpes labialis způsobuje vznik oparu v oblasti obličeje - v blízkosti úst, rtů a nosu. 
K nákaze dochází často už ve velmi raném věku - od příbuzných nebo od jiného 
nakaženého dítěte. Je možné, že si nakažený ničeho nevšimne, protože počáteční 
infekce probíhá často zcela bez příznaků nebo se projeví např. jako nenápadný vřídek 
v ústech, na jazyku, dásních nebo postižení oka.  
 
Po zhojení prvotní infekce se virus usadí v nervech obličeje nakaženého, kde číhá, často 
po velmi dlouhou dobu, dokud jej něco znovu neaktivuje. Pak se virus vydá podél nervu 
nazpět do oblasti nosu, úst nebo rtů, kde může způsobit opar. Jakmile se opar zhojí, virus 
se znovu vrátí do latentního stadia v nervových buňkách a čeká na další příležitost. 
 
 
Co způsobuje, že se opar objeví? 
 
Nikdo přesně neví, proč se virus takto chová, co podmiňuje frekvenci oparů nebo proč je 
některé věci vyprovokují častěji než jiné. Zkušenosti odhalily mnoho různých spouštěcích 
faktorů, například:  

• Horečka, celkově špatný zdravotní stav  
• Jiná nemoc, např. chřipka nebo nachlazení  
• Nadměrné vystavení se UV paprskům, např. na slunci nebo v soláriu  
• Stres  
• Vyčerpání  
• Menstruace  
• Těhotenství  
• Velké teplo / chlad  
• Lokální postižení, např. zubní chirurgie, při holení, popraskané rty  

 
 
Ne každý reaguje na všechny tyto faktory. Pokud se zamyslíte na tím, kdy se Vám opar 
objevil, můžete zjistit, které věci jej vyvolávají u Vás. 
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Jak se opar vyvíjí? 

 
Každý opar prochází několika stádii vývoje: 
 
Trnutí 

 
 
V některých případech svědění nebo pálení funguje jako varovný signál. 
Tento pocit je často krátkodobý a někdy jej ani nezaregistrujete. 
 

 
 
Zarudnutí 

 
 
Dochází k zarudnutí trnoucího místa a následně k tvorbě puchýřku 
 
 

 
 
Puchýř 

 
 
Kolem 25% oparů se nevyvine dále než do stadia pálení. Ty ostatní vytvoří 
malé, bolestivé, tekutinou naplněné puchýře. 
 

 
 
 
Vřed 

 
Puchýřky se spojují a vytvoří poměrně velký, mělký, bolestivý puchýř.                              
V tomto stádiu je opar nejvíce nakažlivý, takže dejte pozor, abyste nikoho 
nelíbali, a snažte se nesdílet s nikým šálky, utěrky nebo nádobí. Důležité je 
umýt si ruce po každém kontaktu s oparem. 

 
 
Strup 

 
 
Jak se opar vysušuje, začíná se tvořit strup a opar se zvolna od středu hojí. 
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Průměrná délka trvání neléčeného oparu je asi 10-14 dní, i když je tato doba u 
jednotlivých případů různá. Oblast také může být po několik dnů červená. 
 
Jak je možné opar léčit? 
 
Na opary neexistuje žádná léčba účinná jednou provždy, ale lidé již po staletí užívají 
rozmanité metody, které jim mají v jejich trápení přinést úlevu. Běžné mýty doporučují 
opar "léčit" vodou po holení, čajem v sáčku, studenou kávou, zubní pastou, octem nebo 
citrónovou šťávou. Dobrý návod na to, jak vás rozplakat! 
 
I vědci se ovšem již léta snaží najít spolehlivý léčebný prostředek na opary. Některé 
prostředky obsahují antiseptika, změkčující látky nebo místní anestetika k utišení bolesti. 
Tyto přípravky sice zmírňují příznaky, ale nepouští se do boje s virem, který způsobuje 
vznik oparu. 
 
Ideální prostředek proti oparům by měl obsahovat efektivní protivirový lék, který zastaví 
množení viru. Měl by být účinný nejen, když se užije hned při prvních příznacích oparu, 
ale i když léčení začne později - až po vytvoření puchýřku. Antivirovou léčbu je však 
nejúčinnější zahájit co nejdříve. Pokud je antivirový krém nanesen na postižené místo 
včas, je možné zkrátit dobu výskytu oparu i jeho hojení a zmírnit průvodní symptomy. Při 
použití antivirových přípravků při prvních projevech či náznacích oparu je možné vzniku 
oparu předejít. Při závažnějších formách projevu oparu je vždy třeba kontaktovat lékaře, 
který rozhodne, zda je třeba přistoupit k léčbě tabletami. 
 
 

Život s opary 

• K léčbě oparu používejte výhradně antivirový přípravek  
• Používejte léčivý přípravek pravidelně a dodržujte pokyny výrobce  
• Pokud to není nutné, nedotýkejte se svého oparu, nenarušujte si puchýře  
• Snažte se neolizovat nebo nenamáčet strup, nestrhávejte jej z oparu  
• Buďte opatrní při nanášení i odstraňování make-upu  
• Snažte se při holení neškrábnout do bolavého místa  
• Nemněte si oči a nevlhčete si kontaktní čočky slinami - mohli byste si infekci přenést 

do očí  
• Abyste zabránili šíření viru, nelíbejte se při oparu se svými milovanými (nelíbejte 

miminka!)  
• Nepoužívejte stejné nádobí nebo ručníky  
• Také byste se měli vyhnout orálnímu sexu  
• Rovněž si nezapomeňte umýt ruce, pokud jste se dotýkali svého oparu, tj. i po 

aplikaci antivirového přípravku  
• Můžete-li, vyhněte se činnostem, které mohou provokovat vznik oparů, například 

sezení na sluníčku bez dobré ochrany proti UV záření  
• Omezte stres a napětí - obojí snižuje odolnost vůči infekci  
• Zdravě se stravujte, abyste posílili tvorbu bílých krvinek 
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Polibek jako antibiotikum 
Polibek je věc bezesporu příjemná, ale málokdo tuší, že i zdravá. A divili byste se jak! 
  
Jestli čekáte, že vám v tomto článku poskytnu odborný návod, jak tuto činnost co 
nejsprávněji provádět, tak vás nejspíš zklamu. Žádný takový návod neexistuje nebo o 
něm alespoň nevím. Člověk by se měl nechat vést svým vlastním přáním, i když se 
některé dívčí časopisy předhánějí v odbornosti návodů, jak tuto bezesporu příjemnou 
činnost provozovat. To mě tak nějak nebere. Nezlobte se na mě, ale každý by měl vědět, 
jak "se mu to líbí". Ale jsme tam, kam jsem dojít nechtěla. Tak pryč od toho! Žádné rady, 
žádné poučky, nic! Takové věci by občas mohly být nazývány "neurčitými věcmi mezi 
nebem a zemí". 

Co se ovšem mezi nebem a zemí nenalézá, to je fakt, že polibek působí blahodárně na 
náš krevní tlak, hladinu cholesterolu, obnovu mozkových buněk... alespoň tohle dokazují 
výzkumy z McBillova institutu z Montrealu.  

Jsou tu i tvrzení, že polibkem se člověk zbavuje stresu, což můžete pozorovat vlastně 
sami na sobě. Při polibku jsou totiž produkovány látky, které mají na vaši "psychiku" vliv. 
Při depresi je tedy dobré se často a dlouze líbat, jak tvrdí Johannes Huber - profesor z 
Univerzitní kliniky ženských nemocí ve Vídni. Ale nejen ve chvílích, kdy máte depresi!  

I stomatologové (alespoň tedy odborníci ze Stomatologické akademie v Chicagu) tvrdí, že 
líbání je nejen velice příjemná, ale především užitečná činnost. Vzhledem k  tomu, že při 
polibku je povzbuzován proces tvorby slin obsahujících vápník a fosfor, zlepšuje se (díky 
těmto prvkům) i stav naší skloviny. Teď jistě ožili ti, kteří mají chorobný strach ze zubařů a 
propadají panice, už když slyší zvuk vrtačky! Když tedy budou tito jedinci muset snést to 
odporné a bolestivé vrtání zubního kazu a odstraňování plaku, alespoň to mají na koho 
hodit. S klidným srdcem mohou obvinit svého přítele z toho, že jim nevěnuje tolik 
pozornosti, kolik zasluhují a jim se kvůli tomu kazí zuby.  

Jistý profesor Ulf Böhmig je zastáncem toho, že polibek je vlastně specifickým druhem 
preventivního očkování. Nerozumíte? Hned vysvětlím. Lidské sliny obsahují velké 
množství bakterií. Asi 80% z tohoto "spektra" bakterií je vašich vlastních, zatímco 20% je 
vám při polibku "zapůjčeno" vaším přítelem. Těchto 20% uvede váš organismus do stavu 
pohotovosti a zburcuje vaši imunitu, čímž ji vlastně zároveň posiluje.  

Občas se lidé ptají odborníků, proč při obvzláště vášnivém polibku mají větší touhu se 
milovat než normálně. To způsobuje zvýšená produkce adrenalinu uvádějícího vás právě 
do tohoto stavu, kdy se vám výrazně zvyšuje tlukot vašeho srdce. U mužů až na 110 
úderů za minutu! Tenhle "maraton" pro vaše srdíčko je velice prospěšný pro prokrvení a 
prokysličení organismu (po polibku dýchá každý z nás 20x až 60x rychleji než normálně).  

A nakonec taková perlička pro mladé dámy. Trápí vás první vrásky? Nevíte, jak se jich 
zbavit než použitím hříšně drahých očních krémů? Pak právě polibek je pro vás ideálním 
řešením, jak zpomalit stárnutí. V určitých případech může polibek vyhladit i první vrásky. 
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Při líbání je "do práce" zapojeno 38 
obličejových svalů, což způsobuje 
kvalitnější prokrvení obličeje.  

Co říci na závěr? Snad jsem vám 
poskytla několik dobrých argumentů v 
případě, že vás některý z rodičů 
přistihne v pevném objetí s vaším 
přítelem (přítelkyní). Teď to, myslím, 
nebude zase až takový problém. 
Nebo se snad pletu?  

 

ZAJÍMAVOSTI  O  LÍBÁNÍ 
• Při líbání otočí dvě třetiny lidí hlavu doprava - to zjistili němečtí vědci, kteří dlouhodobě 

sledovali líbající se páry na letištích, nádražích a plážích ve vybraných místech světa.  

• V roce 2004 na svatého Valentýna padl ve filipínském hlavním městě nový světový 
rekord v počtu líbajících se párů. Na jednom místě se ve stejný okamžik po dobu 10 
sekund líbalo 5 122 zamilovaných dvojic - tím byl pokořen dosavadní chilský rekord.  
 

• Díky líbání se mládne! Podle rozsáhlé studie 
amerických vědců líbání procvičuje obličejové svaly v 
partiích, které jsou nejnáchylnější k tvorbě prvních 
vrásek. Takže: kdo hodně líbá, je nejen šťastný, ale i 
věčně mladý :-) při líbání se v našem těle vylučují tzv. 
hormony štěstí. Podle vědecké studie jeden vášnivý 
polibek přinese tolik příjemných pocitů jako 25 gramů 
čokolády.  

 
• Eskymáci, Laponci a Polynésané považují polibek na ústa za neslušný. jejich polibek 

spočívá v tom, že milenci o sebe otírají své nosy. Co to také vyzkoušet?  :-))  
 

• Průměrný člověk za 70 let svého života prolíbá zhruba 110 000 minut. Nejčastěji se 
líbají Francouzi, Češi se políbí se svým partnerem v průměru asi 1,3 krát za den. A jak 
je to s líbáním na rande? Podle statistik se lidé pořádně políbí až při čtvrté schůzce, 
takže není kam spěchat! 
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Básničky 
 
 

Láska podle nejmenovaného autora☺ 
 

Láska je zajímavý stav, kdy je každý z nás zralý na ústav. 
Stav, kdy srdce buší a stoupá tlak, někdo mi to nevěří?Ale ano, je to tak. 

Smysly se vám zblázní, svět ztratí barvy, tvar i lesk. Láska ze srdce vystrnadí všechny 
boly, stesk. 

Je na ni mnoho rozdílných pohledů a všechny vám je vypsat snad ani nesvedu. 
Avšak  dva z nich pro vás tu mám, ať alespoň jim za pravdu dám. 

Podle filosofa: Je láska přírody snažení, aby nedošlo k jejímu vymření. 
Podle opilce: Láska je krásná, život je slast, ženský jsou bestie. Ať žije chlast!!!!!!! 
 

 
Zamilovaná 

 
Může se stát, že jednou samotou tiše posmutníš, neboj radu mám, bát se nemusíš!  

 Vztáhni oči k nebi po setmění, uzříš, že žádná hvězda ve vesmíru sama není. 
Tak ani ty tu nejsi sám, věz, že žena tvého srdce je ta nejkrásnější z dam. 

A jako když každé ráno Slunce vychází, tak i ona prozáří tvůj den, když kolem prochází. 
Ona je tvým majákem v temné noci tobě samotnému ku pomoci. 

Všemi ctnostmi světa tvá láska oplývá, po duši tě pohladí, když se usmívá. 
Láska je korunou lidského bytí, v srdci sídlo má, na cestou životem ti svítí, když je všude 

tma. 
Znovu hledíš na oblohu a už nejsi sám, víš, že dívka tvého srdce je ta nejkrásnější 

z dam… 
 
 

Cynická 
 

„Já tě tak miluju!“ šeptá ti každý ráno do ouška, kdybys to tak tušil, koupil by sis  
papouška. 

Co sis ji našel, na kámoše nemáš čas, to je pořád „pojď nakupovat“ zas, zas a zas!  
 Do hospody nemůžeš už chodit, místo toho si tě bude na návštěvy vodit. 

To je ale neštěstí! A to všechno kvůli té protivné  Lásce, když sis  ji nabaloval, netušil jsi, 
co je všechno v sázce. 

Nemáš žádnou svobodu, žiješ jako pes „Za co bože?!“ voláš do nebes. 
Večeři ti neuvaří, začínáš mít zlost, vždyť ten pes je na tom líp, ten má aspoň kost! 

Pod pantofel dostal ses, výplatu ti bere, prej na domácnost, ale na ni kamaráde, na tu ona 
s..e. 

Životem ses poučil, lásku nechceš znova zažít, to se radši v pekle věčně budeš  smažit. 
           Tristan 
 



 
VIRUS                                    ČÍSLO 3                                             2006/2007 

Střední Zdravotnická Škola Brno, Jaselská 7/9 
 

12 

Zamilované SMS 

Ses moje jedina hvezdicka na nocni obloze a kdyz padas preju si at te chytim a vytvorime 
spolu jedno krasne souhvezdi :))) 

Slzy mi tecou po tvarich, na srdci me zebe. Ne, neni to zadny hrich, ze chci zrovna tebe. 
Chci abys byl u me, k mym rtum se naklonil a nezne me polibil.... 

Tak jako slavicek miluje haj, tak jako andilek miluje raj, tak jako kvetina miluje nebe, tak i 
ja miluji tebe. 

Neuplyne noc a neuplyne den, aby se mi nezdal o tobe sen. Chtela bych te libat, chtela 
bych te moc, chtela bych te hladit celou dlouhou noc... 

Jak muzou rict, ze dest nepada, kdyz existuje nebe. Jak muzou rict, ze listi nepada, kdyz 
existuje vitr. Jak muzou rict nezamiluj se, kdyz existujes Ty... 

 

 

Citáty o polibku 
Polibek je důkazem pro tvrzení, že 
dvě hlavy jsou lepší než jedna. 
Políbit poprvé dívku je jako načít 
sklenici s olivami: první jde ztěžka, 
ostatní snadno. 
Polibek je bystře vynalezená metoda, 
která oboustranně přerušuje 
rozhovor, když se slova stanou 
zbytečnými. 
Mám ženy nejraději, když líbají, 

protože tak musí dlouho mlčet. 
Muž je tvor, který první polibek uloupí, druhý vyžebrá, třetí vymáhá, čtvrtý dostane, pátý si 
nechá líbit a všechny ostatní snáší. 
Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná. 
Polibek je hymnou lásky. 
Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem. 

Polibek je tajemství, které se prozrazuje ústům 
 
 
 

Vinzenz Priessnitz(1799 – 1851) 
Hydroterapie se jako léčebná metoda používala již v 
dřívějších stoletích. Hlavní indikací byly obyčejně akutní 
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horečnaté choroby, především při častých epidemiích tyfu, kdy vodoléčba byla dlouho 
jedinou léčebnou metodou. V 1. polovině 19. století zasáhlo do  vývoje této metody v 
rakouských a německých zemích  dramatickým způsobem několik nelékařů, laiků a 
přírodních léčitelů, kteří si získali neobyčejnou proslulost. Prvním z nich byl E. C. F. Oertel 
(1765 – 1850), středoškolský profesor z Ansbachu. Byl propagátorem a popularizátorem 
vodoléčby, zakladatelem různých vodoléčebných spolků a autorem dějin vodoléčby.  
Druhým byl prostý slezský venkovan Vinzenz  Priessnitz (1799 – 1851). Posledním  v 
řadě pak  bavorský katolický farář Sebastian Kneipp (1821- 1897).  

Priessnitz, původně rolník, začal používat studenou vodu k léčení nemocných v roce 1818 
na pacientech z blízkého okolí. Rok předtím se totiž takto sám vyléčil ze zápalu plic a 
zlomenin žeber utrpěných při lesní práci. V následujícím období rozvinul obor léčení, který 
nazval Wasserheilkunde – vodoléčba. Své zkušenosti ověřoval sám na sobě, na svých 
spoluobčanech a dokonce i na domácím zvířectvu. Cíleně se zaměřil na léčení 
chronických chorob, u kterých zkušenosti s vodoléčbou dosud chyběly. Zpočátku se  
omezil na přikládání obkladů a omývání studenou vodou. Od roku 1824 začal používat 
studené koupele po předchozím pocení, i částečné lázně (sedací, nožní, ruční, hlavové i 
oční lázně, kdy zbytek těla zůstával suchý) a sprchování studenou vodou. 

Říkalo se mu vodní doktor z Lázní Gräfenberg (později Jeseník).  V duchu staré 
humorální patologie vycházel z předpokladu, že nemoc je důsledek nahromadění 
škodlivých látek v těle a nejednou i léčení medikamenty, které zásadně zavrhoval. 
Priessnitzova léčba se skutečně leckdy setkávala s dobrými výsledky, asi i proto, že v té 
době se nedostávalo mnoha účinných léků.  

V roce 1831 získal Priessnitz úřední povolení 
k vedení vodoléčebného ústavu. Toto povolení 
ho opravňovalo i k předepisování léků a k 
provádění drobných chirurgických výkonů. 
Vybudoval v Gräfenbergu, v tehdejším 
rakouském Slezsku, ústav pro léčení studenou 
vodou, který proslul daleko za hranicemi země. 
Během roku 1831 přijal pouze 64 nemocných, 
v roce 1837 již přes 500 a roku 1839 na 1700, 
z toho 120 lékařů, kteří se svěřili jeho 
„vodoléčebným kúrám“.  Jezdily sem i 
významné osoby veřejného a kulturního života 
(spisovatel Gogol, sochař Bissen, první 

americká lékařka Blackwellová aj.), a to  přestože podmínky zde zdaleka neodpovídaly 
požadavkům na světové lázně tehdy kladeným. Nadto se Priessnitz choval i k vysoce 
postaveným osobám drsně, nelaskavě až hrubě.  

Jeho lázeňské procedury v roce 1835 zahrnovaly: potní zábaly, celkové studené koupele, 
rozmanité částečné lázně, sprchování, mokré zapařovací obklady (dnes známé jako  
„Priessnitzovy obklady“, které se zřejmě budou používat i ve třetím tisíciletí). Léčení 
doplňoval pohyb na čerstvém vzduchu, pití vody a vydatná posilující strava. Pacienti byli 
obvykle ve 4 hodiny ráno zabaleni do vlněné houně k potní kůře (nejméně půl hodiny od 
začátku pocení), následovala několik minut trvající celková koupel ve studené vodě  (6 – 
8°C), po které se měl lázeňský host procházet do zahřátí. Společná snídaně se konala 
v devět hodin a sestávala ze studeného mléka a čerstvého chleba. Po snídani následoval 
odpočinek. Některé léčebné procedury probíhaly i ve volné přírodě. Priessnitz kombinoval 

Priessnitzovi pacienti při proceduře "omývání krku ve volné 
přírodě bez osušování" 
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léčbu i s prací, jako řezáním a štípáním dřeva, v zimě s odklízením sněhu. Omezoval 
alkohol, koření, kávu a měl zvláštní zálibu v podávání studených jídel.  

Gräfenberg se zásluhou svého rodáka, který zde prožil celý svůj život, stal světoznámým. 
V jeho ústavu se nemocní léčili někdy týdny, měsíce a dokonce i roky. Také čeští lékaři 
Špott a Šlechta zde studovali vodoléčbu.  Jan Špott projevil velkou snahu o zvědečtění 
oblíbené vodoléčby, vybudoval vodoléčebný ústav v Praze a v roce 1848 se dokonce 
habilitoval pro zdravovědu, vodoléčitelství a ortopedii. Antonín Šlechta založil 1842 lázně 
Sedmihorky u Trutnova (v té době Wartenberg) a stal se mimořádným docentem 
vodoléčby na pražské univerzitě.  Řada evropských vlád vyslala do Gräfenbergu své 
oficiální lékařské pozorovatele, aby vydali svědectví o léčebné technice a jejich úspěších 
a podle jejich zkušenosti se mohly  zakládat další ústavy. Priessnitz sám nezanechal 
žádné písemné dílo. Dochovala se však obrovská korespondence s nemocnými, včetně 
odpovědí, které diktoval svým sekretářům a také podrobné záznamy o nemocných i 
hodnocení výsledků léčby.  

Již za Priessnitzova  života se mu stavěly 
pomníky. Vodoléčebné ústavy vznikaly po 
celé Evropě. V Německu mimořádně rozšířil 
toto učení farář Sebastian Kneipp. V roce 
1855 se stal zpovědníkem sester dominikánek 
ve Wörishofenu v Bavorsku, a tím začalo 
období jeho slávy. Kneipp se stal známým po 
celé Evropě a léčil tisíce nemocných, kteří byli 
zpočátku ubytováváni v hromadných 
ubytovnách. Postupně se koncem 19. století 
Wörishofen díky Kneippovi stal známým 

lázeňským místem s novou budovou lázní, speciálními sanatorii a lázeňskými lékaři.  

V době, kdy se rozšířila Kneippova vodoléčba,  propagovali četní zastánci již řadu jiných 
metod přírodního léčení. Kneipp sám se držel stranou ideologického boje a vyzýval i ke 
spolupráci s lékaři. Zatímco jednotlivé směry hnutí přírodního léčení (vegetariáni, 
naturisté, zastánci Priessnitzovy vodoléčby aj.) puristicky trvali na určitých zásadách a 
omezeních, u Kneippa bylo povoleno zároveň s jeho léčbou leccos. Nebyly zavrhovány 
ani léky, ani pivo, tabák, nebo maso.  

Ve srovnání s Priessnitzem patřil Kneipp mezi mnohem opatrnější léčitele. Léčil 
poléváním z konve studenou vodou a různými mokrými zábaly. Teplé koupele 
předepisoval také – s přísadami otrub, sena a bylinkových extraktů. Radil jíst tvaroh, 
kyselé zelí a med.  Zato propagoval otužování, chození naboso v rose, ale i ve sněhu a 
mělké vodě. Kneipp odmítal masáže, odsuzoval klystýry a střevní výplachy, byl proti 
pouštění žilou a popíjení minerálek. Soustředil se na léčbu nespavosti, červenání, plicní a 
revmatické choroby, ale i syfilis a holohlavosti. Nabádal k lehkému odívání a nošení 
sandálů. Byl zastáncem zdravého životního stylu – odmítal kávu i čaj, doporučoval  
sladovou kávu a obilní polévky. K alkoholu byl kupodivu mnohem tolerantnější než ke 
kávě.  

Obliba léčby vodou ať pitnými kúrami či koupelemi byla pochopitelná v době ještě stále 
velmi problematického léčení různými medikamenty. Doplňovaná většinou pobytem a 
procházkami v přírodě a příjemnými společenskými styky měla nesporně kladný vliv na 
těla i duše většiny lázeňských pacientů. 

.
Lázně Gräfenberg v roce 1833 
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Krevní transfuze v dějinách medicíny 
Významu krve pro život si byli lidé vědomi vždycky. Myšlenka vpravit pro léčebné účely do 
těla ať již krev nebo jiné léčivé roztoky se ovšem mohla objevit až v době, kdy byla známa 
existence krevního oběhu. Do té doby platilo Galénovo učení, podle něhož se krev měla 
tvořit z potravy v játrech, odkud tekla do celého těla. Ta krev, která dospěla do pravého 
srdce se odevzdání odpadků životní činnosti v plicích měla vyčistit, dospět pak jakýmisi 
otvory v srdeční přepážce do levého srdce, spojit se s vdechnutým vzduchem z plic, a 
poté být rozvedena do celého těla.  

Objev malého krevního oběhu je přičítán Migueli Servetovi (asi 1511 – 
1553). Ve své době však jak autor, tak jeho poznání, zůstali bez vlivu 
na soudobou vědu. Serveto popis plicního krevního oběhu ostatně ani 
nezařadil do lékařského spisu, ale do teologického díla a to ještě ke 
všemu kacířského. Autor v něm kritizoval učení o nejsvětější Trojici a 
díky tomu skončil on sám i jeho objev s celou knihou na hranici a do 
vědeckého povědomí se vůbec nedostal.  

William Harvey (1578 – 1657) vyjadřoval přesvědčení, že pohyb krve se děje v kruhu, již 
v roce 1616 ve svých přednáškách na College of Physicians. Teprve po dalších 12 letech 
však vydal své dílo, ve kterém cílevědomě shromáždil všechny potřebné důkazy pro své 
převratné učení. Spojil myšlenku krevního oběhu se srdcem jako ústředním pohonným 
orgánem. Řadou pokusů se Harvey přesvědčil o tom, že veškeré tepny obsahují krev, 
která přechází do jemných tepének a pak skrze zvláštní „porózní hmotu masovou“ do 
žilek. Odtud se sbírá v žilné kmeny a vrací se k srdci, aby pak prošla plícemi. Harvey 
prováděl pokusy se studenokrevnými i teplokrevnými živočichy. Zjistil, že aktivní úlohu 
v proudění krve mají stahy srdečních komor (systola). Přezkoušel 80 živočišných druhů 
tak, že zachycoval krev, která při každém stažení srdce vystříkla a vážil jí. Potom počítal. 
Odhadl obsah krve v lidském srdci na 2 unce (56 g), vynásobil počtem stahů a zjistil, že 
za hodinu projde srdcem asi trojnásobek váhy lidského těla. To ho přivedlo k přesvědčení, 
že krev musí v těle obíhat. Uvědomil si, že tedy není možná tvorba krve v játrech.  

 
William Harvey (1578 - 

1657) 
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Po zveřejnění Harveyova díla o krevním oběhu se mnozí 
fyziologové pokoušeli tento objev experimentálně potvrdit a 
záhy se vynořila i myšlenka vpravení cizí krve do oběhu. 
První pokusy o zavedení roztoků do krevního oběhu se 
uskutečnily v polovině 17. století. Němec Georg von 
Wahrendorf údajně v roce 1642 injikoval alkohol a jiné 
tekutiny do cév psů pomocí duté ptačí kůstky, pozoroval 
jejich chování a ověřoval tak správnost Harveyovy nauky. 
Angličan Christopher Wren v roce 1656 experimentoval 
pomocí dutého brku zakončeného pružným měchýřkem.  

V šedesátých letech 17. století se krevními převody zabýval 
Richard Lower v Anglii a byl snad první, kdo provedl (v 
únoru 1665) krevní převod mezi zvířaty. V Německu 
Matthäus Purmann popsal své první injekční podání na 
třech vojácích v roce 1668, ve Francii konal pokusy 
Perrault, v Itálii Cassini. K podávání injekcí se užívala 
dlouhá dutá stříbrná jehla, připevněná ke koženému 
měchýři, v němž byl vstřikovaný roztok. O stavu tehdejšího vědění svědčí i to, že o 
následcích se spekulovalo i takto – když se ovci převede psí krev, stane se kousavou, 
psovi naopak narostou rohy a vlna. Johann Sigismund Elsholtz dokonce ve své knize 
navrhoval převod krve mezi lidmi, aby se znesváření bratři nebo manželé zase smířili.  

Nejdříve se prováděly krevní převody mezi zvířaty, ale brzy se objevily i pokusy o převod 
krve ze zvířete na člověka. Komplikace s užitím zvířecí krve se neočekávaly, protože 
nebyl znám důvod proč by zvířecí krev, podobná lidské a při požívání zdravá a posilující, 
měla v cévním systému působit škodlivě.  

Pařížský profesor J. Denis provedl v červnu 
roku 1668 první převod zvířecí krve (beránčí) 
na člověka. Z celkem osmi transfuzí však jen 
dvě mohly být označeny jako úspěšné. Stav 
některých pacientů po zásahu byl nazýván 
podle předpokládaného vlivu zvířecí krve jako 
tzv. „ovčí melancholie“. Ani výsledky 
anglických a italských vědců nebyly dobré, a 
tak kolem roku 1680 byly další transfuze pro 
svůj krajně riskantní charakter zakázány. 
Neúspěchy, které zákonitě tyto experimenty 
provázely, vedly pak ke vzniku dalšího 
mylného předpokladu. Z výsledků totiž 
badatelé posléze usoudili, že je-li nebezpečná 

krev zvířecí, pak stejně rizikový by byl i převod krve lidské.  

O přímém převodu krve mezi lidmi se tak sice diskutovalo jako o možném léčebném 
prostředku, ale doložený úspěšný pokus byl proveden až v 19. století. V roce 1818 
úspěšně provedl Angličan James Blundell převod lidské krve na člověka, umírajícího na 
rakovinu. Pokusů pak přibývalo i v dalších zemích a v roce 1875 již existoval jakýsi soupis 
provedených transfuzí, který obsahoval 478 případů, z nichž ovšem ve 129 případech se 
jednalo o převod krve zvířecí. Výsledky v každém případě nesplnily očekávání a nebyly 
nikterak povzbuzující. Jen 150 převodů, tedy méně než polovina, proběhla příznivě. 

Vyobrazení z Harveyova díla (1628), na 
kterém autor dokazuje cirkulaci krve 

Představa krevní transfuze ze zvířete na člověka v knize J. 
Sculteta: Armamentarium chirurgicum, Leiden 1693
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Ostatní provázely komplikace, často smrt. V našich zemích v této době transfuze lidské 
krve nebyla uskutečněna vůbec, zvířecí krví se v roce 1879 pokusil zachránit čtyři 
umírající ženy na pražském gynekologickém oddělení doktor Antonín Erpek. Ve třech 
případech došlo k těžkým komplikacím, v jednom k úmrtí.  

Zásah se proto užíval jen v krajních případech. Změně předcházela řada hodnotných 
experimentálních studií, nové poznatky o tvorbě, složení a funkcích krve. Ke konci 19. 
století bylo tajemství lidské krve věnováno mnoho pozornosti. Komplikace však přesto 
přetrvávaly. Dosavadní experimenty nepřinášely vysvětlení, 
proč někdy dochází k obávané hemolýze v krvi příjemce.  

Tyto otázky vyřešil až objev krevních skupin, který umožnil 
zajistit slučivost dárcovy a příjemcovy krve. Objev systému AB0 
krevních skupin, který se podařil vídeňskému lékaři Karlu 
Landsteinerovi (1868 – 1943) v roce 1901, umožnil tento jev 
pochopit jako fyziologický děj. Ke stejným závěrům jako 
Landsteiner došel Jan Janský (1873 – 1921) v roce 1907, který 
kromě toho prokázal existenci čtvrté krevní skupiny – AB. Pro 
nedostatek technických možností se však krevní transfuze 
prosadily až ve válečné době, kdy byly podávány i přímo na 
frontové linii a zachránily tisíce vojáků. Zkušenosti z války 
prokázaly důležitost objevu zejména pro chirurgii.  

Problémem byla nežádoucí srážlivost ve stříbrných, skleněných 
či parafinových trubičkách – řešení se nalezlo v letech 1914 a 
1915, kdy bylo objeveno protisrážlivé působení některých solí 
(především citrát sodný), později heparinu, hirudinu, 
dikumarolu. Závažnou komplikací byly také záněty a infekce. Ve 20. a 30. letech se 
převody krve stávaly stále běžnější. Emerich Polák ve své knize Transfúze krve, která 
vyšla v roce 1930, napsal, že za osm let bylo na jeho pracovišti vykonáno „ na sto těchto 
krásných a vděčných operací“.  

Ke komplikacím však tu a tam docházelo stále a byly odstraněny až objevem tzv. Rh-
faktoru v roce 1939. 

 
 
 
 
 
 

 
Intravenózní injekce zobrazená v 

díle J.S. Elsholtze: Clysmatica 
nova, Berlin 1667
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VTIPY NA ZÁVĚR 
 
"Podle počtu prodaných kusů CD nosičů je nejpopulárnější skupinou současnosti formace 
CD-R se svým albem 700MB" 
 
 
V půjčovně loděk pokřikuje plavčík: "Devítko, vraťte se, končí vám půjčovné!" Kolega mu 
povídá: "Ale my máme jen 8 loděk." "Sakra! Šestko, máte nějaké problémy?" 
 
 
Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známé, že je 
to tvrďák. Tak poprvé prochází kancelářemi a vidí 
muže, který nic nedělá, opírá se o zeď a jen tak 
kouká. Říká si, že ukáže názorně všem ostatním, 
jak naloží s takovými, kteří se flákají. Jde k onomu 
muži a nahlas se ptá: "Jaký máš plat?" Muž na to, 
trochu překvapeně: "2000 korun týdně...proč?" Šéf 
vytáhne peněženku, podá mu 4000 a zařve: "Tady 
máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a už se tady 
neukazuj!!!" Muž vezme peníze a odejde. Šéf má 
dobrý pocit, že všem ukázal, jak v žádném případě 
nestrpí lenochy a přitom se ptá: "Může mi někdo 
říct, co tu vlastně dělal ten línej bulík?" A jeden 
zaměstnanec mu s úšklebkem odpoví: "Dovezl 
pizzu..." 
 
Teorie je, když všechno víme, ale nic nefunguje. Praxe je, když všechno funguje, ale 
nikdo neví proč.. My jsme spojili teorii s praxí - nic nefunguje a nikdo neví proč. 
 
 
Ptá se jedna blondýnka druhé: "Tak co, udělala jsi ten řidičák?" "Ne, vyrazili mě od 
zkoušky." "A proč?" "Jela jsem ke kruhovému objezdu, tam byla cedule 30, tak jsem to 
30x objela, a přesto mně vyhodili!" "A nespletla ses při tom počítání?" 
 
 
Žena mě už delší dobu podvádí a velmi mě to trápí. Stále mi totiž nerostou parohy! Bože, 
co když mám málo vápníku?! 

 
 
Přijde duše do nebe a nehorázně se chechtá. Svatý Petr a andělé na 
to koukají. Když už se jim to nezdá, zeptá se svatý Petr: " Duše, co je 
ti tak moc k smíchu ? To jsme tady ještě neviděli!" A duše na to: "Tak 
se koukněte dolů, ještě mě operují..." 
 
 
Na dálničním mostě dvě dívenky hází na projíždějící auta kameny. Ta 
zlá způsobila tři havárie, ta dobrá osm a tak opět dobro zvítězilo nad 
zlem!  
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SUDOKU PRO ZÁBAVU 
 
 

 3  7  1  4  
  6    3   
  1 2  9 7   
8 7  9  6  5 3
         
3 6  5  4  9 8
  8 3  2 5   
  7    9   
 1  6  7  8  
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