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Milí čtenáři, 
 
 přicházíme za Vámi v tomto školním roce poprvé a věříme, že každý z Vás si 

najde na následujících stránkách něco zajímavého. Protože podle kalendáře zima ještě 
nenastala, i když několikrát o sobě dala už pořádně vědět, je hodně informací spojeno 
s podzimem. 

 Dozvíte se tedy, jak je to se změnou letního času na zimní, připomeneme si 
návštěvu veletrhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Hospimedica a podíváme se, 
jak se letošním „třeťákům“ líbí na praxi, kam v září poprvé nastoupili. A přituhlo nejen 
venku, školní rok je v plném proudu a školních povinností také přibývá. Jak to všechno 
zvládnout bez úhony? Virus Vám poradí.Z našeho testu se dozvíte, zda jste ohroženi stresem 
a poradí, jak s ním bojovat, třeba pomocí bylinek a humoru. 

Za chvíli tu máme Mikuláše a od něj je do Vánoc už jen krůček. Než se nadějeme, 
budeme péct vánoční cukroví a na poslední chvíli si lámat hlavu, jakým dárkem letos 
překvapíme své blízké. 

Nezapomeňme ale také na to, že nadcházející advent má být i obdobím klidu, pohody 
a radostného očekávání. A proto je tady Virus, který Vám pomůže vychutnat si jedinečnou 
atmosféru předvánočního času. 

 
 
Příjemné čtení přeje       
 
 
 
      Vaše redakce 
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Ani letos naše škola nepromarnila příležitost zúčastnit se zdravotnického veletrhu 
Hospimedica, a tak se naši studenti mohli seznámit se žhavými novinkami a moderními trendy 

ve svém oboru. 
 

VELETRH HOSPIMEDICA 2007  
 
 19. října jsem navštívila s naší Střední zdravotnickou školou Jaselská Mezinárodní 
veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví 2007, který se konal na výstavišti.  
 Zúčastnilo se ho více než 500 společností z 30 zemí světa. Vystavovaly tu významné 
světové i české firmy z medicínského oboru, dále tu byla předvedena ucelená nabídka 
vybavení pro provoz nemocnic, klinik, pro lékaře různých odborností, pro praktické lékaře 
i ambulantní specialisty. Byla tu vystavena také rehabilitační zařízení pro lázně, domovy 
důchodců, sociální zařízení a hospice, ale i rehabilitační pomůcky pro širokou veřejnost. 
 Veletrh Hospimedica nebyl jen přehlídkou novinek a technologií ve zdravotnickém 
sektoru, ale plnil i vzdělávací úlohu. Během trvání veletrhu od 16 – 19. října se tu uskutečnila 
i celá řada odborných seminářů, konferencí a sympozií pro lékaře i odborný personál. 
 Mě zaujaly především novinky v oboru zdravotních pomůcek, které poslouží výborně 
pacientům a nám, sestrám, ulehčí práci. Líbilo se mi, že u pomůcek byly uvedeny i ceny 
a popsáno, k jakému účelu slouží. Zajímavé bylo sprchovací lůžko, sedačky na vanu, 
polohovací lůžko, pečovatelské nastavitelné vany s ovládacím pultem, vanové zvedáky 
a různé druhy toaletních židlí. 
 Mou pozornost si získaly i magnetoterapeutické náramky pro vysoký i nízký krevní 
tlak, dále pracovní oděvy a obuv pro sestřičky a některé pomůcky do kuchyně např. talíře 
udržující teplotu, různé protiskluzové fólie, prostírání, otvírače lahví, držáky na pánve a další 
pomůcky. 
 Výborný byl i katalog s obrázky pomůcek, jejich cenou (poměrně vysokou pro 
nemocné), a výhodami, které nabízené pomůcky mají. Byla u nich uvedena i adresa, kde je 
možné pomůcky objednat, a to dokonce na splátky. 
 Kromě katalogu jsem získala i zajímavé propagační materiály, které prohloubí moje 
znalosti. 
 Myslím, že výstava přinesla mnoho zajímavého a poučného nejen mně, ale 
i odborníkům a všem, kteří se jí zúčastnili. 

      
napsala Adéla Ošťádalová ze 4.C 
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MOJE PRVNÍ SETKÁNÍ S PRAXÍ  
 
 Ještě před 250 lety se většina lidí nedožívala více než 35 let. V dnešní době  
v průmyslově vyspělých zemích přesahuje průměrný lidský věk hranici 70 let. Napomohla 
tomu lepší strava, hygiena a také převratné pokroky v medicíně. 
 Protože mám ráda lidi a ráda jim pomáhám, dala jsem se na studium střední 
zdravotnické školy v Brně. Nyní jsem studentkou 3. ročníku a od září jsem nastoupila i na 
praxi, přímo do nemocnice. 
 První moje praxe probíhala v dětské nemocnici v Černých Polích. I když je někdy 
smutné dívat se na dětské pacienty, vědomí, že se někdy uzdraví a budou z nich „uličníci“, mi 
dalo sílu, abych překonala tento ostych a vžila se do jejich dětských tužeb a přání. Našim 
úkolem bylo zabavit dětské pacienty, aby zapomněli na to, že jsou v nemocničním prostředí. 
Hráli jsme si s nimi, povídali, ale hlavně jsme pozorovali dění v nemocnici. U dětských 
(hlavně malých) pacientů je někdy obtížné stanovit diagnózu. Byla jsem mile překvapena tím, 
jak to nemocniční personál – lékaře a setry – zvládá. Na vlastní oči jsem viděla chod celého 
oddělení od příjmů pacientů, lékařské vizity, podávání léků, odběru biologického materiálu na 
vyšetření a menších zákroků až po převazování ran, které jsem si sama vyzkoušela. Měla jsem 
krásný pocit, že jsem se přece jen něco naučila ve škole a mohla jsem to v praxi použít. 
 Od měsíce listopadu jsem nastoupila na praxi do Bohunic na interní oddělení. 
Bohunická nemocnice – to je vlastně takové malé městečko. Nestačila jsem ani zaregistrovat 
všechna ostatní oddělení a stála jsem před dveřmi interny. Můj první pacient, kterému jsem 
píchala injekci, byl starší pán asi tak kolem 70 let. Jenom jsem doufala, že všechno dobře 
dopadne a když se po zákroku usmál, spadl mi velký kámen ze srdce. Natočila jsem mu i své 
první EKG. 

Musím říci, že mě nemocniční praxe velice baví, ale člověk se musí učit i teorii. Těžce 
na cvičišti, lehce na bojišti. Vzhůru k učení!!!   
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VARIACE NA TÉMA „PODZIM“  
 
PODZIM  ( L.Trávníčková) 
Přichází pozvolna, když odchází léto 
Hrdý a vztyčený do krajiny této. 
Je malíř, co listům barvu dal 
A dnům zas světlo odebral. 
Tu šerost dnů a tmavost nocí 
Zvládnul tak rychle bez pomoci. 
 
Dal vůni ohňům a drakům křídla, 
Leckterá kráska v něm by se zhlídla. 
O kom to mluvím?  
Snad nezůstane nepoznán, 
Vždyť je to podzim,  
Co před zimou je tady pán. 
 
PODZIM ( S. Svobodová) 
Listí už se vybarvuje,  
Sluníčko nám nehřeje, 
A když začnou fujavice, 
Podzim vstoupí nesměle. 
 
Ranní mlhy, vlezlá zima, 
Jak nám bylo v létě prima. 
Vzpomínky nám zůstaly, 
I když podzim je tady. 
 
Příroda se ke spánku ukládá, 
Barevné listí ze stromů opadá. 
Z komínů se valí mlha, 
Zůstaneme raděj doma. 
 
PODZIM  ( V. Hráčková) 
Poslouchejte, slyšíte to? 
Jak podzim klepe na dveře? 
Vlaštovky už odlétají, 
barvy tvoří kadeře! 
 
Je tu podzim, milí zlatí, 
Škola nás zas volá, 
Mozek se nám obohatí, 
No tak všichni hola! 
 
My, co máme práce mnoho, 
Tak už dosti pádíme 
A těm, co jsou ještě malí, 
Tiše závidíme. 

 
Poletují někde v kopci, 
Tam, kde draci létají, 
Pohrají si do sytosti, 
Potom doma spinkají. 
 
NA PODZIM  ( J. Halačková) 
 
Na podzim se větry bouří, 
Každé dětské čelo hoří. 
Do školy už nechodí 
Skoro celé okolí. 
 
Maminky, ty vaří čaje, 
Dítko, to si vedle hraje, 
Už si dělá úkoly, 
Vlastně ho nic nebolí. 
 
PODZIM  ( M. Večeřová) 
 
Až vinohradu spadne listí, 
Každý potom teprv zjistí, 
Jak krásný máme tady kraj 
A ty vínko, ty nám raj. 
 
Pod Pálavou krásný kraj, 
Vítr fouká dál a dál. 
Každý ví, že není máj, 
Tady  u nás je to ráj. 
 
Slunce svítí už jen málo 
Děti křičí haló, haló 
Nad poli si pouští draky 
A na nebi plují mraky. 
 
PODZIM  ( K. Krejčová) 
 
Sluníčko ochladlo, zmírnilo jas 
Už je tu po roce podzimní čas. 
Stromy se předhání s barevnou kšticí, 
Zdáli už  havrani na nás tu křičí. 
Nebe je plné nádherných draků, 
Stoupají do výše, do bílých mraků. 
 
studenti 1.L
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Víte, kdy přechází letní čas na zimní a naopak? Proč byly vůbec časové změny zavedeny a jak 
fungují jednotlivá časová pásma? Pokud ne, dozvíte se to v následujícím článku. 

Letní a zimní čas - změny nás ovlivňují  
 

Letní a zimní čas – proč se vlastně mění?  

Letní čas vznikl z důvodu úspory 
elektrické energie, které by bylo jinak 
třeba pro večerní osvětlení. Proti běžnému 
času je posunutý o jednu hodinu dopředu. 
Zimní čas pak tuto odchylku vyrovnává. 
Zavedení letního času zabraňuje 
případným nesrovnalostem v dopravě, 
obchodě a podobných oblastech.  

 

Kde platí letní a zimní čas?  

Letní čas je záležitostí zemí mírného pásma. Délka dne v tropických zemích v létě se od délky 
zimního dne neliší natolik, aby měl posun času smysl. Stejně tak nemá zavedení letního času 
smysl v polárních oblastech, kde trvá noc půl roku. Letní čas se zavádí ve všech evropských 
státech s výjimkou Islandu, Grónska a některých norských ostrovů, a to vždy ve stejnou 
hodinu stejného dne. Na jižní polokouli se zavádí letní čas v opačné části roku než u nás, 
neboť v době, kdy u nás vládne zima, u nich je léto. 

Kdy se mění letní čas na zimní a naopak?  

K přechodům mezi časy dochází v České republice poslední neděli v říjnu (jedna hodina se 
odečte) a poslední neděli v březnu (jedna hodina se přičte). Letní čas přechází vždy ze 2:00 
SEČ (středoevropského času) na 3:00 SELČ (středoevropského letního času). Změna času na 
zimní probíhá vždy ze 03:00 SELČ na 02:00 SEČ. Toto uspořádání platí od roku 1996. 
 

Kdy začíná letní čas ? 

Letní čas začíná na konci března. Ručičky hodin se posunou o hodinu vpřed.  

� Letní čas 2007: 25. března, 2:00 = 3:00  
� Letní čas 2008: 30. března, 2:00 = 3:00  
� Letní čas 2009: 29. března, 2:00 = 3:00  
� Letní čas 2010: 28. března, 2:00 = 3:00  
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Kdy začíná zimní čas?  

Změna času z letního na zimní nastává vždy na konci října. Ručičky hodin se posunou 
o hodinu zpět.  

� Zimní čas 2007: 28. října, 3:00 = 2:00  
� Zimní čas 2008: 26. října, 3:00 = 2:00  
� Zimní čas 2009: 25. října, 3:00 = 2:00  
� Zimní čas 2010: 31. října, 3:00 = 2:00  

Časová pásma  

Co je to časové pásmo  
Časové pásmo je část Země, která používá stejný čas. Země je rozdělena na přesně široké 
pruhy (existují na to speciální mapy), které zařazují země v nich položené do určitého pásma. 
Základním časovým pásmem je UTC neboli GMT, které se rozkládá na nultém poledníku.  

GMT  

GMT (Greenwich Mean Time) je univerzální časová jednotka. Jednotlivé časové zóny se 
určují posunem proti času GMT. Tomuto času se říká Greenwichský proto, že jeho časové 
pásmo prochází Královskou observatoří v londýnském Greenwichi.  

SEČ a časový posun  

  

SEČ (středoevropský čas) neboli CET (Central European Time) je čas používaný ve střední 
a západní Evropě. Jeho hodnota je GMT + 1, což znamená, že je vzhledem k GMT posunut 
o hodinu napřed. Na západní polokouli je čas oproti GMT posunut zpět, na východní vpřed. 
To znamená, že zatímco je u nás dopoledne, v Americe mají ráno a v Japonsku se stmívá.  

Časové posuny a jejich vliv na zdraví 

Některým lidem činí časový posun potíže. Pokud se chystáte vycestovat do dalekých krajin, 
předem se na tuto skutečnost připravte.  
Cestujete-li do zemí, kde se čas od středoevropského odečítá, dobře se vyspěte. Zatímco 
vyrazíte brzy ráno, v cílovém místě bude večer. Den se vám protáhne a vy budete (pokud se 
předem nevyspíte) ospalí už po obědě. V případě vycestování do východních zemí si naopak 
můžete dovolit absenci spánku. Co se týče časového posunu ze zimního na letní čas, řešení je 
snadné: jděte spát o hodinu dříve. 
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TEST Jak zvládáš stres? 

Stresujícím situacím se dnes už ani nedá vyhnout. Stačí jeden perný den ve škole, sebemenší 

roztržka s rodiči, s kámoškou nebo miláčkem, dvě hodiny zoufalého 

shánění hadříků v obchodním centru... a nervy jsou na pochodu. Je 

to tvůj případ, nebo si jakoukoliv zátěž ani nepřipouštíš? Vyzkoušej 

si náš další bleskový testík, díky kterému budeš mít zase o krok blíž 

k poznání svého Já. 

1. Je půl desáté večer, chystáš se do postele, ale najednou 

zjistíš, že jsi úplně zapomněla na zítřejší písemku z angličtiny. 

Jak se zachováš? 

a) Začnou se mi klepat ruce, vytáhnu učebnici a sešit a budu se 

šprtat, dokud neodpadnu. 

b) Ráno moudřejší večera - nastavím si budík o půl hodiny dopředu, abych se na to mohla 

mrknout ještě ráno. Teď už bych se stejně nic nenaučila. 

c) Napíšu si tahák anebo uhraju na mamku, že je mi špatně, a do školy nepůjdu. 

2. Píšeš písemku, ve které je hodně důležité, jak dopadne, jelikož ovlivní tvoji celkovou 

známku z onoho předmětu. Máš ale pocit, že ti najednou všechno vypadlo a nemůžeš si 

vzpomenout na důležité věci. Budeš nervózní? 

a) Co nevím, vynechám. Svět se pro jednu známku nezboří! 

b) Budu tak vyvedená z míry, že si nevzpomenu ani na zbytek, co bych věděla na 100%. 

Důležité písemky vždycky takhle pokazím. 

c) Napíšu nejdřív všechno, co vím určitě, ke zbytku se vrátím až nakonec a budu se snažit 

vzpomnět si ještě aspoň na něco. 

3. Došlas  večer domů z párty u kámošky pozdě. Pohádala ses s mámou a dostala jsi za 

to „zaracha“. Jak by ses asi cítila po takové hádce? 

a) Třískla bych dveřmi od pokoje a brečela jak malá. Taková nespravedlnost, nenávidím 

hádky! 

b) Mávnu nad tím rukou - však ono ji to přejde! 

c) Budu se za každou cenu mámě vysvětlit důvody, proč jsem nepřišla dřív a nepůjdu spát do 

té doby, než mě pustí ke slovu. Neusnula bych, kdyby se to na místě nevysvětlilo 

a neurovnalo. 
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4. Jsi na diskotéce a tančíš poblíž svého idola. Dívá se po tobě a ty hoříš blahem. Vtom si 

ale všimneš, že máš rozepnutý poklopec u kalhot a jsou vidět růžové kytičkované 

kalhotky pod nimi. Jak zareaguješ? 

a) Nenápadně se přesunu do rožku a nepozorovaně si kalhoty zapnu. 

b) Polekám se, zrudnu a uteču na toalety. 

c) Prostě si je normálně zapnu, no a co. 

5. Třídní učitelka tě vybrala na recitování básničky na školním akademii. Zapomněla jsi 

však na to a zjistíš to až půl hodiny před svým vystoupením. Jak se zachováš? 

a) Vezmu roha, snad na mě zapomenou, že mám vůbec vystoupit. 

b) Málem omdlím a začnu se básničku i při takových nervech učit. Na pódiu pak budu celá 

červená, budu koktat a celá se zpotím. 

c) Přiznám to paní učitelce, omluvím se a požádám ji, aby mě vyškrtla z programu. Je mi to 

líto, ale co nadělám... 

6. Tvá největší třídní rivalka podle vykecala tvé tajné lásce, že jsi z něj celá paf. Jak se 

před ním budeš cítit? 

a) Budu se mu snažit co nejvíc vyhýbat. Takový trapas! 

b) No a? Alespoň už to konečně ví, bude si mě všímat a tak budu mít větší příležitost ho 

sbalit! 

c) Chvíli to budu muset rozdýchávat, ale smířím se s tím. Stejně by se to jednou nějak 

dozvěděl... 

7. Vycházíš z domu a zahlédneš po silnici jedoucí autobus, který musíš stihnout, aby ses 

dostala včas do školy. Není jisté, jestli zvládneš doběhnout na zastávku, než autobus 

ujede. 

a) Vyděsím se a začnu utíkat, co mi jen síly budou stačit. Nevím, co bych si počala, kdyby mi 

ujel. 

b) Zrychlím krok, snad bude stát na zastávce dost lidí a autobus zdrží. Pokud ne, budu se co 

nejdřív snažit sehnat náhradní odvoz. 

c) Zbystřím, ale půjdu normálně, přece se nepoženu. A když mi autobus holt ujede, vrátím se 

domů a počkám si na další, i když přijdu do školy o hodinu později. 

8. Tví rodiče odjeli na sobotní nákupy a požádali tě, aby jsi strčila do trouby kuře na 

oběd a hlídala ho, aby se nespálilo. Všechno jsi udělala podle instrukcí, dala jsi kuře péct 

a odešla jsi k televizi dívat se na svůj oblíbený seriál. Na oběd jsi ale zapomněla a když 
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doběhneš do kuchyně, je všude hustý dým a z kuřete je kostlivec. Jak v momentě 

zareaguješ? 

a) Budu zmatená a dezorientovaná, nebudu v první moment vědět, co udělat. 

b) Rychle vypnu troubu, otevřu okno dokořán a zavolám rodičům, že se mi stala nehoda. 

c) Co nejrychleji zahladím stopy po katastrofě a všechno se budu snažit zakamuflovat tak, 

jako by se nikdy nic nestalo. 

Tvé skóre: 

0-25 bodů: Ubohé nervičky... 

Problém? Panebože! - Tak to je tvá nejčastější první reakce, když zjistíš, že se ti 
přihodila nějaká nemilá nehoda nebo událost. Trvá ti dlouho, než se dokážeš uklidnit 
a nad problémem při všech smyslech pouvažovat. Jakmile se rozkoukáš, jdou 
všechny okolnosti stranou a za každou cenu se snažíš vše co nejlíp napravit, což ti na 
vnitřní pohodě rozhodně nepřidá. FOXYTIP: Pokaždé se zhluboka nadechni, 
napočítej do deseti a teprve pak reaguj. Přemýšlej o všech možnostech, které se ti v 
danou dobu nabízí, a teprve se rozhodni, co v následujících vteřinách uděláš. Nenech 
se stresem sežrat! 

30-55 bodů: Vše lze nějak vyřešit... 

Jsi upřímná a pravdomluvná - dopustíš-li se něčeho špatného, nebo přihodí-li se ti 
něco nemilého, nepřepínáš se, ale hrdě pozvedneš hlavu a jsi připravená se s malérem 

pobít. Není pro tebe problém přiznat vlastní chybu - nejen, že je to šlechetné, ale také si tak ušetříš spoustu 
stresujících situací. Tak to má být! FOXYTIP: Samozřejmě, i tobě se může stát, že nad svou situací ztratíš 
kontrolu a nervy zapracují. Ani v takovém případě bys však neměla ztrácet hlavu a měla by ses opět snažit nalézt 
nejschůdnější východisko. Učený z nebe nespadl, ani ty nemusíš být na vše 100% ideálně připravená, nemusíš 
být naprosto bezchybná a dokonalá! 

60-80 bodů: No a?... 

Jsi učiněným příkladem ukázkového flegmatika. Často by s tebou nehnula ani skála. Jakmile se ocitneš 
v problému, je strach, nervozita a stres tím nejposlednějším, co by tě mohlo potkat. Z většiny věcí si neděláš 
žádnou hlavu - vždyť ono se to nějak vsákne. Na jednu stranu je to pro tebe dobře, máš pohodový život, ale 
někdy by ses nad důsledky měla vážně zamyslet!FOXYTIP: Ne každý malér jde zamaskovat bez jediného 
povšimnutí. Některým lidem můžeš připadat příliš sobecká a nezodpovědná - je jasné proč. Někdy zkrátka 
nestačí nad vším ledabyle mávnout dlaní a čekat, že vše bude OK, proto vždy přemýšlej nad důsledky! 

OTÁZKA  a) b) c) 

1. 0 5 10 

2. 10 0 5 

3. 0 10 5 

4. 5 0 10 

5. 10 0 5 

6. 0 10 5 

7. 0 5 10 

8. 0 5 10 
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Opět je tu podzim a s ním také přicházející období depresí a nachlazení. Bojujte proti 
podzimním neduhům s pomocí bylinek. Nejen, že vám bylinky pomohou, ale také vás 

preventivně ochrání. 
 

Bylinky na podzimní neduhy 
 

 

 

Třezalka - bylinka proti depresím 

Třezalka byla po celá staletí používána při nespavosti a nervozitě a je i vědecky ověřeno, že 

pomáhá při depresích. Středně těžkou depresi dokáže třezalka zmírnit až o 50%, což je více 

než u syntetických chemických farmaceutik.  

Všestranný pomocník - heřmánek 

Heřmánek pomáhá při kožních vyrážkách, hemeroidech, při ošetřování spálenin, revmatickém 

otoku, různých zánětech, bolestech břicha, bolestech ledvin, bolestech močového měchýře, 

žlučových kamenech, na špatně se hojící rány, na vymývání očí při očních zánětech, zánětu 

spojivek, snižuje bolest a brání tvoření jizev.  

Jitrocel pomáhá při kašli a nachlazení 

Jitrocel větší pomáhá při zánětu ledvin, zánětu močového měchýře, při krvavém močení, při 

hemeroidech, chronickém kataru průdušek, kašli, černém kašli, plicním astmatu , tuberkulóze 

plic, při poruchách trávení provázeném zácpou. Jitrocel větší usnadňuje odkašlávání, uvolňuje 

hlen a upravuje stolici.  
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Kopřiva posiluje organismus  

Kopřivový čaj se pije pro posílení organismu. Kopřiva se také používá  na špatně se hojící 

rány, ekzémy i jako vlasové tonikum.  

 

Fenykl zlepšuje zažívání 
Fenykl pomáhá proti nadýmání. Fenykl se používá převážně k uvolnění křečí hladkého 

svalstva a ke zvýšení činnosti střev. Působí také dezinfekčně a uvolňuje hleny při zánětech 

horních dýchacích cest.  

Kozlík lékařský pomůže při nespavosti 

Užívání rostliny oceníte hlavně při léčbě nespavosti, neklidu a nervozity. Pomůže Vám při 

poruchách spánku a nálady, při depresích, slabém třesu, epilepsii a bolestech kloubů a svalů. 

Je vhodný také při psychologickém stresu, hysterických stavech, migréně a žaludečních 

obtížích. 

Meduňka snižuje horečku a zmírňuje kašel 

Meduňka lékařská snižuje horečku, mírní kašel, používá se při léčbě nespavosti, zrychlené 

srdeční činnosti, nervovém podráždění, zklidňuje zažívání a snižuje krevní tlak.  

Šípkový čaj dodá vašemu tělu vitamín C  

Šípkový čaj se užívá k celkovému posílení organismu a vzhledem k tomu, že působí i mírně 

močopudně, lze jej využít i při zánětlivých onemocněních močového ústrojí nebo při 

ledvinových či močových kaméncích. Je prokázané, že šípky obsahují více vitamínu C, než 

třeba citron.  

 

Černý rybíz zvyšuje odolnost cév 

Sušený černý rybíz se přidává do čajových směsí, používá se při nachlazení, kašli, černém 

kašli a revmatismu. Šťáva z plodů má vysoký obsah vitamínů, zvyšuje pružnost cév 

a odolnost organismu. 
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Pokud se rádi bojíte, nervy i bránici vám polechtá 
 

Pověst o hraběnce Ekstoidi 
  

V 17. století žila na hradě Krávov, nedaleko Hovězína, hraběnka Ekstoidi. Nebyla to 
zrovna dobrá vládkyně, pomineme-li její ohavný zjev připomínající přejetou ropuchu a 
inteligenci někde u bodu mrazu, byla její vláda snadno definovatelná výrazem hrůzovláda 
nebo taky krutovláda, která se konala, jen když měla hraběnka zrovna žaludeční vředy. 
  Měla manžela, kterého si vzala jak jinak než pro peníze. Jmenoval se Křupák, děti 
spolu neměli, protože si manžel vždy našel výmluvu, proč nemůže plnit manželské 
povinnosti. Jednou to byla nemoc šílených býků (BSB), podruhé zase subnukleární atomová 
rýma, jindy zase zlomenina prodloužené míchy. Hraběnce to samozřejmě vadilo, náhradu si 
ale najít nemohla, protože všichni gigolové před ní prchali s varovnými výkřiky: „Pozor, 
Lochneska! Pozor, Lochneska!“ Snad z pomsty nebo z jejích hrůzovládných choutek týrala 
manžela tím, že ho nechala jíst ony vražedné věci z McDonald a KFC. Není proto divu, že 
manžel brzy zemřel na fatální selhaní srdce, ledvin, střev, žaludku a záchodu. 

 Po smrti  manžela se hraběnčiny hrůzovládné choutky ještě více prohloubily, dokonce 
poroučela i koblihám, co měla k snídani. Jednoho deštivého dne, lépe řečeno, podle 
předpovědi počasí slunečného dne, se jela hrůzovládná hraběnka Ekstoidi projet ve svém 
hrůzovládném kočáře taženým hrůzovládnými koňmi poháněným hrůzovládným kočím na 
čtyřech hrůzovládných kolech.  

Dorazila ke svým (opět hrůzovládným) polnostem a rozhodla se, že v rámci své 
hrůzovládné politiky svolá lid ke krutovládnému projevu (ano, přesně tak, hraběnka zase 
dostala žaludeční vředy). Jakmile se pracující lid z polností srotil kolem kočáru, začala 
hraběnka svůj projev: „Vážení pracující, es kommt der Tag!!!... Jejda, promiňte, zase mě 
chytá můj starý způsob přednesu projevů, ten z doby před tím, než jsem si nechala změnit 
pohlaví. Tedy vážení pracující...“, hraběnka se zmateně rozhlédla, „tak moment, tady někdo 
chybí, pane náměstku!“ 

 Náměstek stojící opodál nervózně prolistoval záznamy: „No, ano,“ pravil posléze, 
„chybí Čeněk Brukva, před týdnem si během prací zlomil nehet a dostal invalidní důchod“. 
Hraběnka několikrát barvou obličeje projela škálu základních barev a poté vykřikla: „Co? Tak 
to tedy ne! V mém krutovládním státě žádné invalidní důchody nebudou! Okamžitě toho 
flákače přiveďte sem!” Hned nato několik hrůzo-krutovládních drábů vyrazilo směr Hospoda 
u Papírové Brokovnice, kde se podle záznamů měl onen Čeněk Brukva zdržovat. 

Toto „zdržování” samozřejmě souviselo s konzumací hojného množství alkoholu, což 
také zapříčinilo to, že se Brukvovi v okolí přezdívalo Demižón. „Půjdete s námi!” pravil jeden 
z drábů. „A proč?” divil se Brukva. „Vždyť jsem v invalidním důchodě a hlavně nemám 
dopitý pivo!” Drábové naznačili, že je to ani trochu nezajímá a odtáhli vzpouzejícího se 
Brukvu na pole. Hraběnka okamžitě začala svůj projev, který zveřejnit nemůžu, protože to 
ministerstvo školství a zdravotnictví zakázalo. 

 Po počátečním šoku se Brukva vrátil ke svému pivu, které ho drábové donutili nechat 
na kraji pole. Bohužel, nejen že pivo zteplalo, ale taky do něj nalezla nejrůznější havěť 
z hmyzího rodu a taky evoluční předkové dnešních politiků. Brukva chvíli pozoroval obsah 
sklenice, poté se otočil na hraběnku a  cholericky křičel: „To pivo je teď absolutně nepitelný, 
mor na  tebe, krávo jedna antialkoholická!” A vztekle nakopl nedaleko stojící sloup. Ovšem 
na pomoc se nepřiřítil mor, ale drát, který se následkem Brukvova kopnutí do sloupu na jedné 
straně utrhl a dopadl na hraběnku. Střídavý proud se svými 800 kw   z vedení ultra vysokého 
napětí začal okamžitě na hraběnce provádět grilovací práce, takže po necelých pěti minutách 
jiskření se hraběnka zhroutila, no lépe řečeno sesypala na silnici, takže přivolaný lékař musel 
konstatovat smrt a nakázal drábům, aby to uklidili. 
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Ugrilovaná hraběnka byla recyklována na toaletní papír, a pokud ji chcete vidět, stačí 
pohled na nějaký toaleťák. Pokud bude cítit po spálenině, znamená to, že buď nakupujete v 
Penny Marketu, nebo je to právě ona recyklovaná hraběnka.  

Na konec je nutno říct, že v Hovězíně nastal po hraběnčině grilovací smrti blahobyt a 
že rozhodně už nikdy nikdo nebral Brukvovi jeho pivo. 

 
       napsal Radovan Samotný z 2.A 
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Uběhla už pěkná řádka dní, popravdě pár měsíců, co Vás Lolek obveselil svými příhodami a 
nyní se vrací, aby vše napravil. Posledně jsme vás seznámili s jeho postojem k příslušnicím 

něžného pohlaví a jeho způsobem oslav svátku všech zamilovaných, nyní se podíváme, jak se 
Lolek s vervou vrhl na přípravu mikulášské besídky: 

 

Lolek Vdolek a nové zážitky 
 
 
 Čas plyne jako voda a spolu se zimní nadílkou přinesl i čerta, anděla a Mikuláše, se 
kterými má Lolek už pár let nevyřízené účty. Není to tak strašné jako s Ježíškem, s tím je 
Lolek na nože už pěkných pár let za to, že mu nějak nenosí dárky. Ono, kdo by se mu divil, 
že, když je Lolek takový šikula a dokáže třeba zubní pastu proměnit ve zbraň hromadného 
ničení. Třeba před pár lety nechal úplně omylem otevřenou zubní pastu na prahu schodů 
a když Ježíšek obtěžkaný spoustou dárků na ni nedopatřením šlápl, stálo ho to měsíc 
v nemocnici se zlomenou nohou a lehký otřes mozku k tomu jako bonus. O té doby se Ježíšek 
vyhýbá Lolkovic residenci jako Lolek učení.  

Nebo třeba loni, když se blížil čas příchodu Mikuláše, nalepil Lolek žvýkačku do dveří 
v úrovni krásného plnovousu štědrého muže a za pár chvil Mikuláš ukázal, jak umí rozdávat, 
ale místo dárků a sladkostí to byly nadávky a výhrůžky. To bylo naposledy, co Lolek viděl 
Mikuláše nadávat, ono to vlastně bylo naposledy, co viděl Mikuláše naživo ☺. K Lolkovým 
mistrovským kouskům patří , jak Lolek beze studu připsal paní ředitelku do knihy hříšníků 
a dotyčná byla vprostřed proslovu k žákům odnesena neidentifikovatelným mužem  černé 
barvy a malého vzrůstu někam pryč. Nikdo neví, jak se záhadný dobrodinec jmenuje, ale mezi 
dětmi se mu přezdívá čert.  

No a letos má Lolek v plánu potěšit vedení školy velkou hromadou uhlí složeného 
před budovou školy. No nevím, co si představíte pod pojmem velkou hromadu, ale Lolek 
nikdy nebyl troškař, tak objednal celou tatrovku naplněnou krásným černým uhlím. To se 
může celkem i prodražit, řeknete si a máte pravdu, ale to by nebyl Lolek, kdyby to šlo z jeho 
kapsy, protože na vedení školy bude čekat kromě velké hromady uhlí před školou ještě jeden 
malý dáreček, a to v podobě malé obálky, ve které bude účet na uhlí a za dovážku – inu, 
Ostrava je daleko, že ? ☺.   

    napsal Martin Musil ze 3.L 
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Vtipy, které vás pobaví 
 

Kluk v lékárn ě 
Pětiletý kluk v lékárně říká magistrovi: „Mám koupit pro maminku lék, ale zapomněl jsem, 
jak se jmenuje. Jen vím, že v něm má být medhytinmolaminatomethylphenodrupotal...“ 
 

V nemocnici 
Nemocniční chodbou jde sestra a tlačí vozík s pacientem. Ten na ni žalostně kouká a prosí: 
"Sestřičko, zkusíme to ještě na ARO, prosím!" Sestřička však kategoricky odmítá: "Paní 
doktorka řekla, že do márnice, tak jedeme do márnice!" 
 

 
 

Blázen honí doktora 
Blázen se sekerou v ruce honí doktora. Unavený doktor zaběhne do slepé uličky a nezbývá 
mu, než sledovat přibíhajícího blázna a čekat na smrt. Blázen přiběhne k doktorovi, podívá se 
mu do očí a říká: „Tady máš sekeru a teď honíš ty mě!" 
 

U doktora 
 

Pane doktore, kolik mi ještě zbývá života?" 
"Není to s vámi tak špatné... Ale být vámi, už bych nezačínal sledovat žádné 
nové televizní seriály." 

Něco k zamyšlení 
 

Když je průduškový čaj na průdušky, ledvinový čaj na ledviny, na co je 
potom pytlíkový čaj? 
 
Když plavání zeštíhluje, co dělají velryby špatně? 
 
Když se kukuřičný olej dělá z kukuřic, jak je to potom s dětským olejíčkem? 
 
Když super-lepidlo lepí všechno, proč ne vnitřek tuby? 
 
Proč se člověk musí na návštěvu k jasnovidce objednat? 
 
 Termoska drží v zimě teplo a v létě chlad. Odkud ví, kdy je léto a kdy je 
zima? 
  
Jak se dostane řidič sněžného pluhu ráno do práce? 
 
Když jsou černé skříňky v letadle nezničitelné, proč se celé letadlo nestaví z tohoto materiálu? 
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KŘÍŽOVKA  
 

Otec lékařství 
V 5. stol. př. n. l. nastal v antickém Řecku značný pokrok i v lékařství. Hlavní místo zde zaujímá Hippokrates (asi 460-
370), pokládaný za otce lékařství. Hippokrates razil zásadu, že každá nemoc je vyvolána přirozenou příčinou, nikoliv 
nějakým zásahem bohů, a že léčení musí spočívat na znalosti lidského těla. 
Obecným termínem se stal výraz facies Hippocratica, tj. ... (viz tajenka), klasický popis zevnějšku umírajícího člověka, 
který je popsán v jeho Aforismech.  

 
VODOROVNĚ: A. Vražedné šílenství; lehká obleková látka plátnové vazby; tropický strom. - B. Skladiště; mořský červ; 
starořecká oběť konaná 9. den po pohřbu. - C. Planetka; 549 v římských číslicích; značka automobilových svíček; zařízení 
v knihárně. - D. Dosna; slovenská předložka; předložka; lupen. - E. Tajenka. - F. Zděšení; zájmeno; značka osmia; 
hesla. - G. Jugoslávský ostrov; ovocná zahrada; předmět (slovensky); máz. - H. Zámotek; nerostný fluorofosforečnan 
vápenatý; uvést. - I. Organické skupiny obsahující pět atomů uhlíku; ptáci s dlouhými křídly; mžiky.  

SVISLE: 1. Planetka; slovensky "house". 2. Pohyb nohou při cvičení na koni; ustálené jazykové spojení. - 3. Jednička. - 4. 
Náhlé ochabnutí orgánu; SPZ olomouckého okresu. - 5. Souhlas; vidiny. - 6. SPZ teplického okresu; spisy. - 7. Slovensky 
"řada"; radiolokátor. - 8. Tropický strom; předložka. - 9. Materiál částečně zpracovaný. - 10. V římských číslicích 49; 
zasetý. - 11. Plemeno psů; zvýšený tón. - 12. Mužské jméno; zájmeno. - 13. Sloní zub; stírač prachu. - 14. Starší 
zájmeno; staroitalské území v místech, kde byl založen Řím. - 15. Cenné nábytkové dřevo. - 16. Obraz pečeti; tím 
způsobem. - 17. Uzavřená společenská skupina; řeka v RSFSR.  

Pomůcka: G. Sit. - 17. Aty.  

Zdroj: Panorama křížovky 1/1986, str. 75  

 
 
 
Řešení: Hippokratova maska 
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SUDOKU 
 

 

 
Řešení:  

 
 
 
 
 
 
 
 



VIRUS ČÍSLO 1 2007/2008 

19 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

 

OBSAH 
 

Úvodník        2 
Návštěva veletrhu Hospimedica 2007    3 
Moje první setkání s praxí      4 
Variace na téma „podzim“      5 
Letní a zimní čas – proč se vlastně mění?    6 – 7 
Test: Jak zvládáš stres?      8 – 10 
Bylinky na podzimní neduhy      11 – 12 
Pověst o hraběnce Ekstoidi      13 – 14 
Lolek Vdolek a nové zážitky      15 
Vtipy a hádanky       16 
Křížovka        17 
Sudoku        18  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



VIRUS ČÍSLO 1 2007/2008 

20 Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 7/9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vydali studenti SZŠ Jaselská 7/9, Brno 602 00 
Redakční rada: Martin Musil, Jana Velecká, Radovan Samotný 

Grafická úprava: Mgr. Petr Přikryl 
Ilustrace: Jana Velecká 

Korektura: Mgr. Lada Opravilová 
Kopírování: pí Marie Nollová 

 
 
 
 

Toto číslo vyšlo 30. listopadu 2007 
 


