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slovo úvodem
Vážení čtenáři
v úvodu tohoto čísla časopisu vás
seznámíme s fotografii PaeDr.
Jiřího
Bobuského, člena 124. územní skupiny
International Police Association (IPA).
Dále se na stránkách časopisu zamyslíme
nad funkcí rtů v budoucnosti a nad
dlouhodobým zakrývání úst v době
pandemie COVIDu – 19. Potom zde uvidíte
některé stavby, které zmněnily tvář Prahy.
V další části předkládáme výňatek z
Newsletter – Nr. 1/2021,
KEŠUD

Foto.Marie Nohejlová
Západ slunce

12
4.
úz e
m

P
ní skupina

A
RAH

©2007 KEŠUD
Logo IPA sekce ČR z.s.,
územní skupiny č. 124 Praha

1

PaeDr. Jiří Bobuski
Bobuski
Je členem International Police Association (IPA) sekce ČR od 1.10. 2000.
Též je v předsednictvu.124. ůzemní skupiny IPA sekce ČR, kde působilbí jako jeho člen.
Stará se o střelecké soutěže snaží se zajistit propagační předměty od sponzorů a má na
starost archivní dokumentaci.
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Popis úst a rtů. Položení si otázek nad
funkcí rtů v budoucnosti a nad
dlouhodobém zakrývání úst v době
pandemie COVIDu - 19.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Při pandemii COVIDu - 19 k zabránění
rozšířování
viru
na
ostatní,
je
doporučeno zakrývat si nos a ústa
šátkem,
šálou,
rouškou
nebo
respirátorem.
Z
důvodu
zhoršení
pandemické situace se na čas přistoupilo
na zákaz cestování mezi okresy. Dále je
rozhodnuto ve veřejných uzavřených
prostorách používat ochranné prostředky
dýchacích cest (nos, ústa) jen s
zdravotnickou
obličejovou
maskou
(chirurgická rouška) nebo respirátorem či
polomaskou bez výdechového ventilu. Je
to proto, že nos a ústa jsou orgány,
kterými nejjednodušeji vir vstupuje do
člověka. Nyní se počty nakažených
snižují, a proto se uvolňují hygienická
opatření
proti
nákaze
COVID-19.
V současnosti se provádí očkování
vakcínami proti viru, což je jedním z
nejúčinnějším způsobů, jak významně
omezit šíření nákazy v populaci.
Budoucnost nám ukáže, zda očkování
přispělo k tomu, že se budeme moci
vrátit do běžného života bez současných
omezení.
Z hlediska popisu, ústa zahrnují ústní
dutinu a struktury v ní umístěné - jazyk,
zuby a další orgány, které do dutiny ústí,
tedy slinné žlázy. Dutina ústní (cavum
oris) se otevírá ústní štěrbinou, která je
hraničena u zvířat pysky (labia oris) a u
lidí rty.

Rty jsou výrazný orgán kolem ústního
otvoru člověka a u mnoha dalších
živočichů jsou to pysky. Jsou měkké,
pohyblivé a mírně vyčnívají z roviny
obličeje. Zakončují ústní dutinu u člověka
a některých savců. Uplatňují se
především při příjmu potravy, ale také při

artikulaci řeči, mimice a jako erotogenní
zóna. Rty se tak využívají k mluvení,
líbání a ke zkrášlení obličeje. V lidské
kultuře jsou symbolem smyslnosti a ženy
si zakládají na výrazných rtech.
Zdravé rty by měly mít růžovou barvu a
měly by být jemné a hladké. Pokud však
nejsou, doporučujeme tyto rady:
• pít
dostatek
tekutin
a
nebýt
hydratovaný,
• konzumovat vyváženou stravu a
doplňovat všechny živinné nedostatky,
• ochraňovat rty před škodlivými vlivy
krémem proti sluníčku a balzámem na
rty,
• snižovat množství stresu a mít
dostatek spánku proto, aby váš
imunitní systém byl účinný,
• používat pouze zubní pasty a přírodní
nebo doma vyrobené produkty na rty.
V současnosti, v době zakrývání úst
může pro někoho, ale nemusí, časem
dojít ke změně funkce rtů. Proto popisem
rtů si nedříve přiblížíme, jak vypadají.

Rty se rozdělují na horní (Labium
superioris). Dále na dolní (Labium
inferioris). Pokožka na rtech je tenčí a
citlivější než kůže na jiných částech těla.
Nemájí vlastní mazové žlázky, které by je
udržovaly jemné a vláčné. Okamžitě se
na nich projeví, jak dodržujete pitný
režim nebo jak jste na tom s imunitou.
Rty jsou uzpůsobené na funkci příjmu
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potravy, držení vnitřku jídla, nápojů a
nechtěných objektů. Člověk dokáže je
našpulit, čímž může jimi vydechovat a
sát ústy. Toto sání je základ pro miminka
při krmení. Rty mají mnoho nervových
zakončení, proto jsou citlivé na dotek,
tlak, teplo a chlad. Pro batolata je to
důležitý orgán pro zkoumání neznáma.
Dále viditelně vyjadřují emoce. Rty tak
dokáží specificky vyjádřit výraz obličeje.
Mají
vysoké
množství
nervových
zakončení, proto rty vytváří erotogenní
zónu. Nádherné rty mohou zvětšit
sexuální přitažlivost osoby. Zda rty jsou
přitažlivé, jsou závislé na jejich souměrné
formě, zdravotním stavu, na jejich
vzhledu a také na plnosti jaké jsou.
Často jsou považovány jako symbol pro
smyslnost. Je to proto, že jsou velmi
citlivé jako bezprostřední orgán a pro
pocit měkkosti. Ženské rty jsou viděni
jako sexuálně atraktivní, protože oni
napodobují vzhled a sexuální otok labia
pochvy.
Rty mohou trpět bolestivými opary,
prasklinkami i suchostí. Zkrátka na vás
prozradí, jak se o ně staráte. Navíc
stárnou. Postupem času se vytrácí jejich
původní odstín, tvoří se okolo nich vrásky
nebo mění tvar.
Vše se vyvíjí, tak i rty se mohou měnit.
Funkce rtů je důležitá už i pro malého
človíčka. Proto si musíme položit některé
otázky. Změní se časem funkce rtů a
jejich erotogenní zóna? Zachovají si
možnost pro příjem potravy? Přestanou
být náchylné na nemoce? Jak dopadne
vývoj funkce rtů při dlouhodobém
zakrývání úst u člověka? Odpovědi na
tyto otázky a vývoj funkce rtů ukáže čas.
(Fota použity z intetrnetu)
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Některé stavby, které zmněnily tvář
Prahy

Komerční banka na Balabence

Metro

Nagano park

Tover na Pankráci

Technická knihovna

Dům na Pankráci
Negreliho viadukt

(Fota čerpány z internetu)
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INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
Verbindungsstelle
Esslingen e. V.
Agnespromenade 4,
73728 Esslingen
Tel.:00491729297324

Newsletter – Nr. 1/2021
Verantwortlich:
Helmut Wurster katalane1958@gmx.de
------------------------------------------------------Esslingen, den 21. März 2021
Liebe IPA-Freundinnen und IPAFreunde,
Liebe
IPA-Freundinnen,
liebe
IPA Freunde, vor etwa einem Jahr ist
die erste Corona Verordnung unserer
Landesregierung in Kraft getreten und
seit dieser Zeit über schattet Corona
einfach alles, wie natürlich auch in ganz
besonderem Maße unser Ess linger
IPA-Vereinsleben, wie wir es leider
bereits im vergangenen Jahr erfahren
mussten.
Nach
diesen
Beeinträchtigungen folgen nun aufgrund
der aktuellen Ent wicklung weitere vom
geschäftsführenden
Vorstand
beschlossene Maß nahmen
Und so werden wir die Stammtische
unserer Verbindungsstelle bis Ende Juli
2021 leider nicht ausrichten. Außerdem
------------------------------------------------Redakce: V. Dušek, L. Pelikán, R. Vančata, K.
Styblíková, L. Burgetová – korektor, A. Mlčochová, překlad., V. Macek
Adresa: Český IPA zpravodaj IPA sekce ČR z.s., územní
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Box 51/IPA-124, 140 21 Praha 4,
E-mail:magazin124@ipa124praha.cz
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Zusammenhang sollte ebenfalls erwähnt
werden, dass das Reiseunternehmen
Bader, welches uns seit 2006 bestens
be treut hatte, vor einigen Wochen
Insolvenz angemeldet hatte. Bleibt nur zu
hoffen, dass wir baldigst doch wieder in
eine Art der Norma lität zurückkehren
werden. Wann dies sein wird, weiß
wahrscheinlich niemand. Oder wird es
die so gar nicht mehr geben? Ich weiß es
nicht. Nach diesen „Botschaften“ bleibt
mir nur noch allen IPA-Freundinnen und
IPA-Freunden aus nah und fern in diesen
Corona-Zeiten ein frohes Osterfest zu
wünschen, wobei aber mein Wunsch
„oifach xonb bleiba“ an erster Stelle
steht. Da dieser Newsletter auch wieder
unsere tschechischen, italienischen und
katalanischen IPA-Freunde erreichen
wird, werden die Ostergrüße in deren
Landessprache übermittelt.
Milý vedoucí Jane, milá Mario, milý
Vladimíre, milý Vaclave, milý Ludvi ke,
milá Radko, milá Olgo, milý Karle, milý
Adolfe, milý Jirko, milý Rudo, milý Petre,
milý Jane, milí IPA prátelé skupiny 124
Praha,
Veselé Velikonoce vám
přejí Helmut se IPA-skupinou okresu
Esslingen
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muss zum zweiten Mal unsere Reise ins
Saarland abgesagt werden. In diesem
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