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„Dobré vztahy
v týmu pro mne
znamenají základ
úspěchu.“
Mgr. Kristina Šnajberk

– ROZHOVOR –

Mgr. Kristina Šnajberk

vedoucí odboru marketingu a specializované metodiky
Na Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
působíte již od roku 2006, za ty roky jste si
prošla řadou pozic na různých odborech,
od odboru stravování, centrálního nákupu,
marketingu až po odbor veřejných zakázek.
V roce 2013 jste odcházela na mateřskou
dovolenou z pozice vedoucí OHL. Nyní od
září 2018 působíte jako vedoucí odboru
marketingu a specializované metodiky.
Jak byste zhodnotila své působení u ZSMV?
Od mého nástupu na ZSMV uběhlo pěkných pár let, měla
jsem možnost poznat fungování této organizace z více stran.
Během svého „kolečka po organizaci“ jsem byla nucena
se neustále vzdělávat, a tím jsem získala spoustu cenných
zkušeností. Poznala jsem své limity, slabé i silné stránky,
naučilo mě to překonávat překážky a dělat kompromisy.
Díky ZSMV jsem potkala spoustu báječných lidí, se kterými
se setkávám velmi ráda i mimo práci.

Seznamte nás se svým týmem. Co pro vás
skutečně představují?
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Mám to štěstí, že jsem obklopena profesionály, kteří mají
svou práci rádi a dodávají mi inspiraci pro další nápady.
Velmi mě baví práce s lidmi, dobré vztahy v týmu pro
mne znamenají základ úspěchu. Nezastírám, někdy je to
práce náročná a stojí hodně úsilí, ale bez kvalitního týmu,
jeho nasazení a celkového zázemí by to zkrátka nešlo.
Snažím se vytvářet lepší podmínky pro práci svých kolegů
a hledat způsoby, jak jít dopředu. Nesnáším totiž větu
„nejde to“. Podle mne zkrátka všechno jde, když se chce,
jsem v tomto náročná nejen na sebe, ale i na své okolí.
V působnosti oddělení marketingu a technického
zabezpečení služeb je řízení a realizace marketingové
činnosti. Zodpovídá za jednotnou image firmy, intranetu,
webové prezentace ZSMV. Spolupráci s odbory ZSMV
a také s odbory MV ČR a PČR v oblasti marketingových
činností, přípravě a realizaci významných akcí resortu
zajišťuje Martina. Sice jen sporadicky, ale s nasazením
výtvarnice zpracovává i řadu grafických požadavků. Martina
je také vášnivou čtenářkou, v minulosti přednášela pro
školy o starověkých dějinách a stále ji toto téma oslovuje.
Scarlett zajišťuje především grafické práce, (web)design,
fotodokumentaci z akcí resortu MV, navrhuje a obnovuje
propagační materiály. Láska k designu a marketingu ji
neopouští ani po pracovní době, pravidelně se účastní

přednášek, kurzů a workshopů. Je také zarytým fanouškem
Harryho Pottera a retro stylu.
Přípravu a realizaci služebních akcí rezortu MV, každodenní
obsluhu konferenčních sálů na Centrotexu, Letné i mimo
naše sály, včetně audiovizuálních služeb zajišťuje Martin,
Jirka a Honza. Martina můžete také potkat na letním
sportovním táboře nebo na zimním lyžařském výcviku,
kde působí již dvě desítky let jako hlavní vedoucí. Ve svém
volném čase je trenérem plavání a moderního pětiboje.
Čerstvým a pyšným tatínkem v našem týmu a hráčem
na elektrickou kytaru ve skupině Taxmeni je Jirka. Splněným
snem a největší parťačkou Honzi je jeho krvelačná bestie
Agga, která by vás ulízala k smrti.
S kamerou vždy v ruce potkáte Hanku, reportáže pro celý
resort sama natáčí i zpracovává. Společně se snažíme
pomáhat neziskovým a charitativním organizacím a je také
báječná pěstitelka všeho, co se dá sníst.
Vaše zdraví, kondici a psychickou odolnost zajišťuje
oddělení specializované metodiky. Naši instruktoři
poskytují metodickou a specializovanou poradenskou
činnost, realizují kurz OPTIMA pro podporu zdraví, zvýšení
kondice a psychické odolnosti, spolupracují na přípravě
odborné náplně ozdravných pobytů pro příslušníky PČR
a HZS. Vedoucím oddělení specializované metodiky je
Kamil. Je lektor v oblasti podpory duševní rovnováhy
a posilování psychické odolnosti. Mimo trénink příslušníků
bezpečnostních sborů realizuje i mentální přípravu třiceti
sportovců Olympu.
Roman je bývalý člen specializovaných útvarů MVČR,
dlouholetý instruktor sebebobrany, bojových uměni
a instinktivní střelby. Své zkušenosti nyni předává
příslušníkům bezpečnostních sborů a sportovcům
v programu Zvládání limitních situací. Jeho vášní je bojová
střelba, boj s nožem a umění KYUSHO.
Martin je pohybový a kondiční trenér. Zdraví, pohybu
a kondici se profesně věnuje přes 20 let, ale je také bývalý
hasič, příslušník speciální potápěčské skupiny a letecký
záchranář. Má rád, když se něco děje.
A protože je pro nás vaše zdraví důležité, máme ve svém
týmu novu posilu, výživového poradce a dietologa Víta
Chaloupku, se kterým společně pracujeme na podpoře
zdravé výživy a stravovacích návyků, podpoře pohybové
aktivity a prevence obezity.

Co si myslíte o současném trendu marketingu
na sociálních sítích?
Máte facebook?
Marketing na sociálních sítích pro mne znamená vynikající
způsob, jak na sebe upozornit, je to příležitost vybudovat
silnou komunitu uživatelů. Vzhledem k tomu, že se trendy
vyvíjejí, na sociálních sítích se tomu přizpůsobuje také
marketing.
Nejdříve nám sociální sítě umožňovaly sdílet písemné

příspěvky a fotografie s přáteli a rodinami, na popularitě
nyní získává stále oblíbenější video obsah, který lidem
umožní vyprávět své příběhy a sdílet je se světem.
Instagram, Snapchat a Facebook tento trend pokrývají a to
otevírá dveře, aby značky sdílely více příběhů, které budou
inspirovat publikum k vyzkoušení produktu.
Facebook mám, je to pro mě stránka pro spolužáky
ze střední a z vejšky, žádný relevantní obsah zde nehledám.

Jste stále usměvavá, co vás dokáže naštvat?
V současné době mě nejvíce dokáže naštvat čas. Nejde
zastavit. A jelikož ho už dnes nevěnuji pouze práci,
ale také rodině, musela jsem přehodnotit své priority.
Protože všechno jde, když se chce, a mám perfektně
propracovaný time management :), který s mou schopností
plánování i improvizace z mé každodenní práce dělá velmi
zajímavý maraton.

Nejlepší relax?
Jednoznačně sport, cestování a celonoční spánek, ovšem
to je vzácnost. Miluju tanec, plavání, lyžování a dobré jídlo.
Myslím si, že sport je nejlepší průprava do života a snažím se
k tomu aktivně vést i své dcery.

A teď dotaz na samotné členy odboru
marketingu a speacializované metodiky.
Co máte nejraději na své práci?
Martina: „Na své práci mám ráda všechno!“
Hana: „Moje práce je různorodá, hodně akční a smysluplná.
Baví mě na ní i to, že jsem občas nucena vyhledávat kreativní
formy řešení požadavků s nutnou dávkou vynalézavosti.“
Jan: „V naší práci je neustále něco nového. Člověka to nutí
zlepšovat své dovednosti a být flexibilní a to mě baví.“
Jiří: „Moje práce je také mým koníčkem, nakolik se zvukem
pracuji celý život. Velmi mě však baví práce s lidma, i když to
je někdy těžké.“
Martin: „Rozmanitost, výzvy a nové technologie.“
Scarlett: „Tato práce mi přináší 2v1 – dělám, co mně baví a to,
co mi jde nejlíp! Také si cením té pestrosti
a nových situacií, které mi moje práce přináší, které mě vždy
něco naučí.“
Vít: „Miluji svoji práci dietologa a výživového poradce. Díky
tomu jsem mohl poznat diametrální rozdíl psychiky muže
a ženy na kosmetiku těla.“
Kamil: „Snil jsem vždy výš, než na co jsem měl. Až můj tým
mi pomohl naplnit můj sen na vytvoření elitního pracoviště,
který se stal skutečností a přináší mi každodenní radosti. “
Martin: „Smysluplnou náplň práce ve fajn kolektivu.“
Roman: „Práci s lidmi, a jejich snahu se zlepšovat, i když
občas jak hledají důvod, proč to nejde...“
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb
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Hasič roku 2018

Policista roku 2018

Jubilejní 10. ročník prestižní ankety Hasič
roku se přesunul do reprezentativních
prostor Španělského sálu Pražského hradu.

Dne 31. května ve večerních hodinách se ve
Španělském sále Pražského hradu uskutečnil
již 19. ročník prestižní ankety POLICISTA
ROKU 2018.

Jubilejní 10. ročník každoroční prestížní ankety

Dne 11. dubna byly oceněny nejlepší zásahy, projekty,
hasiči i zaměstnanci nebo kolektivy roku 2018. Hasiče
roku mají letos v Královéhradeckém kraji. Npor.
Zdeněk Šedivka získal toto ocenění nejen za svoji téměř
40letou příkladnou práci pro hasiče, ale také za své vynikající
sportovní úspěchy v disciplínách požárního sportu.
Velitelem roku se stal plk. David Kareš ze Záchranného
útvaru HZS ČR, který za dobu své kariéry velel zásahům, jako
byl nejdéle trvající zásah v muničních skladech ve Vrběticích,
vyproštění uvízlé lodi Albis v Drážďanech.
Mezi projekty pak byla nejvýše hodnocena Hasičská fontána
Praha, obří vodní a světelná show, kterou hasiči uspořádali
na Vltavě u příležitosti oslav sta let státnosti.
V kolektivech se nejvýš umístila směna A z HZS hl. m. Prahy,
která má za sebou řadu náročných zásahů i cvičení, mimo jiné
také oceněný požár hotelu Eurostar.
Loňský rok si připsal řadu velkých a náročných požárů.
Ocenění si odnesl požár hotelu Eurostar v centru Prahy,
požár skladovací haly Mochov a požár na Ještědu.
Letos vybírala 17členná porota z celé České republiky
z 56 nominací. Nejvíc nominací, shodně po 11, měla kategorie
Projekt roku a Velitel roku.
Ceny v podobě skleněných hasičských přileb, těžítek
a dárkových košů si převzali všichni ocenění z rukou ministra
vnitra Jana Hamáčka a generálního ředitele HZS ČR genmjr.
Drahoslava Ryby. Závěrem byly skvostné rauty pořádany
Odborem stravování ZSMV. Více na www.hszcr.cz.
MVČR
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19. ročník očekáváné prestížní ankety

Etická komise Policie ČR navrhla z desítek nominovaných
policistů a občanských zaměstnanců následující vítěze.
V kategorii POLICISTA ROKU zvítězila kpt. Renáta Miková
z Odboru obecné kriminality Služby kriminální policie
a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
která u Policie ČR slouží již 25 let.
Na druhém místě kategorie v kategorii POLICISTA ROKU
se umístil pplk. Petr Šimek z Národní protidrogové centrály
služby kriminální policie a vyšetřování a na třetím místě
plk. Pavel Nemergut z Národní protidrogové centrály služby
kriminální policie a vyšetřování.
V kategorii ČIN ROKU byli oceněni policisté z Obvodního
oddělení Hrádek nad Nisou - Územního odboru Liberec, a to
prap. Jiří Zeman a prap. Ondřej Hrubeš. Policisté v polovině
března v nočních hodinách z domu s pečovatelskou službou
v Chotyni, kde došlo k požáru jednoho z bytů, evakuovali přes
dvě desítky seniorů a posléze se vydali přímo do hořícího bytu.
V kategorii TÝM ROKU zvítězil tým policistů z Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje pod názvem
MOBILHEIM, který vyšetřoval brutální vraždu na Písecku,
z které byly obviněny dvě osoby.
Cenu POLICEJNÍHO PREZIDENTA získal tým policistů
z kanceláře projektů a evropských fondů, oddělení operativní
spolupráce, oddělení technické diagnostiky Policejního
prezidia a policistů z Národní protidrogové centrály, kteří
se podíleli na projektu RELIÉF. Na závěr jsme se mohli opět
těšit na vynikající rauty pořádané naším Odborem stravovaní
ZSMV. Jména dalších vítězů se dozvíte na www.policie.cz.
MVČR

– ZPRÁVY –

– ZPRÁVY –

LETNÍ DŮM 2019
V úterý 14. května 2019 uspořádal Letní dům již 12. ročník
Dobročinného bazaru na Náměstí Míru v Praze. Herci
z Divadla Na Jezerce: Jitka Sedláčková, Denisa Pfauserová,
Michal Kern, Václav Jílek, Petr Vacek a další známé tváře:
Patricie Solaříková, Eva Decastelo, Marie Štípková, Bára
Mottlová, Milan Peroutka, Filip Kaňkovský, Václav Šanda,
Martin France a další věnovali do bazaru oblečení nebo se
bazaru aktivně zúčastnili v roli prodávajících.
„Výtěžek bazaru ve výši 122.081 Kč uhradí individuální
práci s dětmi. Pracujeme na tom, aby v budoucnu z dětí
vyrostli zodpovědní dospělí lidé a mohly jednou slavit den
rodiny doma spolu se svými dětmi, “ ředitel Letního domu
Jan Bárta.
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

Úspěch projektu Detoxicon
OME na mezinárodní konferenci

Oddělení specializované metodiky formou
projektu Optima a projektu Detoxicon
velmi úspěšně reprezentovalo ZSMV
na velké mezinárodní konferenci.
OME reprezentovali Českou republiku ve Slovinsku,
kde se zúčastnili druhé mezinárodní konference
„Safe and Healthy Workplaces in the Police Force“,
organizované
slovinským
Ministerstvem
práce
a Ministerstvem vnitra. Současně také představili projekt
Optima na Policejním ředitelství Murska Sobota.
ZSMV zastupovali Mgr. Kamil Polák, Mgr. Martin Doležal,
Mgr. Roman Štědrý a také externí lektoři Ing. Martin Röhrich
a Mgr. Karel Lehmert, PhD.
Konference se konala dne 29. května 2019 v prostorách
slovinského vládního konferenčního
centra Brdo za účasti cca 150 zástupců
bezpečnostních sborů ze Slovinska, Belgie,
Nizozemí a Německa. V předkonferenčním
dni 28. května 2019 česká delegace
(ve složení Kamil Polák, Martin Doležal,
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Roman Štědrý, Martin Röhrich) na pozvání ředitele Policie
Murska Sobota, Damira Ivančiče, prezentovala program
Optima (včetně instruktáže základních postupů) cca
šedesáti příslušníkům Policie Murska Sobota.
Konference byla zaměřena na problematiku „Zvládání
nebezpečných látek“ z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Jednací řečí byla slovinština a angličtina.
Kamil Polák, Martin Doležal a Roman Štědrý byli představeni
jako čestní hosté díky dlouhodobé spolupráci se slovinskou
policií. Martin Röhrich a Karel Lehmert vystoupili
v programu konference s prezentací na téma
„Health effects of Methamphetamine microdosing“
(projekt Detoxicon).
Všichni zmínění zástupci ZSMV také zajišťovali
demonstrace problematiky Diagnostika stresových reakcí
lidského organismu a Nebezpečí metamfetaminových
laboratoří,
které
tvořily
doprovodný
program
konference. Projekt Detoxicon, který realizuje ZSMV ve
spolupráci s firmou VACOS XT a s Vysokou školou chemickotechnologickou v Praze, získal první místo v národním kole
soutěže Ceny za správnou praxi u příležitosti celoevropské
kampaně Zdravé pracoviště 2018 - 2019 na téma Zdravé
pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou.
Obrovským úspěchem je vítězství projektu Detoxicon
v celoevropské soutěži, kterou pořádá
EU-OSHA. Delegace ZSMV si pojede
převzít ocenění v listopadu do Bilbaa.

SVĚT OČIMA DĚTÍ
Ve čtvrtek 13. června 2019 proběhlo v Muzeu policie ČR
v Praze na Karlově slavnostní předání cen 16. ročníku soutěže
Svět očima dětí. Tvůrci z 60 mateřských a základních škol
do ní poslali celkem 238 děl na téma Sportem na OLYMP,
Příroda na prodej, Dezinformace a Pomáháme v zahraničí.
Vítězná díla a všechny fotografie si můžete prohlédnout
na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky.

ŠKOLENÍ IMPLEMENTACE
SOCIÁLNĚ
ODPOVĚDNÉHO
VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ
V RÁMCI ZSMV
Ve dnech 10. a 11. 6. 2019 proběhlo v hotelu Šumava
v Kašperských Horách školení zaměstnanců odboru
veřejných zakázek ZSMV, a to koordinátory projektu
podpory implementace a rozvoje sociálně odpovědného
veřejného zadávání z ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV).
Obsah prezentace byl rozdělen do dvou bloků, kdy první
blok byl koncipován formou obecných principů doplněných
o příklady dobré praxe. V druhém bloku nám kolegové
z MPSV připravili workshop ve skupinách, kde jsme si pod
jejich vedením vyzkoušeli praktickou část implementace
vybraných principů sociálně
odpovědného
zadávání
v běžné praxi.
V závěru tohoto výjezdního školení byl pro
účastníky připraven výlet na hrad Kašperk,
který se velmi vydařil.
Již nyní se těšíme na další
možné setkání, tentokrát už
nad příklady i z našich zakázek. Odbor veřejných zakázek

UŠETŘETE ČAS
A SPALTE VÍCE KALORIÍ
Posilovna v areálu SVA na Pankráci 72 vám nově nabízí kardio
stroje nové generace a možnost cvičení pod odborným
dohledem fitness konzultanta Víta Chaloupky.
Oddělení marketingu a technického zabezpečení služeb

MVČR

Oddělení specializované metodiky
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Svatba na Eustachu?
ANO BERU!

Wellness
pobyt
a.brabenec@zsmv.cz
4. - 6. října 2019
Hotel Šumava

Sportujte se ZP 211!
Night Run: přidáte se?

2600 Kč / osoba

Letos se Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
(ZP 211) účastní atraktivního seriálu běžeckých závodů,
určených pro širokou veřejnost pod názvem NN Night
Run. Nemusíte být zrovna vrcholovým sportovcem,
abyste si vychutnali atmosféru běžeckých závodů a pocit
úspěchu po překonání cílové pásky. Informace o všech
závodech a registrační formulář naleznete na https://
www.night-run.cz/.

UBYTOVÁNÍ
PLNÁ PENZE
WELLNESS
PŘEDNÁŠKA
O ZDRAVÉ STRAVĚ

Detský den

Připojte se k ZP 211 na běžeckých zážitkových závodech
seriálu NN Night Run, naši dospělí pojištěnci mají slevu
100 Kč na startovné a závodníci nad 65 let startují
dokonce zcela zdarma.

DOPOLEDNÍ CVIČENÍ
S INSTRUKTORKOU
Pro více informací pište
na sumava@zsmv.cz

14. září 2019

NEJBLIŽŠÍ AKCE:
10.08. NN NIGHT RUN MOST
14.09. NN NIGHT RUN PRAHA
05.10. NN NIGHT RUN ČESKÉ BUDĚJOVICE
19.10. NN NIGHT RUN OLOMOUC

Jednou z nejdůležitějších věcí, na kterou nesmíte
v létě při cestování zapomenout, je sjednat si
cestovní pojištění! Můžete být sebevíce opatrní,
ale nikdy nevíte, co se může přihodit.

Pozor soutež!

•

slevu 20 % na cestovní pojištění v případě
rodinného pojištění,

•

slevu 10 % na cestovní pojištění pro skupiny

Jak to na takové akci vypadá? Přijďte se přesvědčit sami!
A pokud nám napíšete, jaké zvířátko na medaili si můžou
děti odnést z našeho běhu „211 Kids Cup“, můžete
od pojišťovny ZP 211 získat hezký dárek. Ze správných
odpovědí vylosujeme výherce 15.8.2019.
Své odpovědi zasílejte na marketing@zpmvcr.cz
7

Tip na cesty

Pro klienty ZP 211 máme speciální nabídku, a to:

pěti a více osob pojištěných jednou smlouvou,
•

studenti můžou získat cestovní pojištění zcela
zdarma.
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jakékoli křupnutí, významné omezení pohybu - to vše patří
jednoznačně do rukou odborníka. Někdy se totiž sami
ve svém úsudku mýlíme, nebo problém neřešíme, i když
je to například drobná zlomenina některé ze zápěstních
kůstek nebo její posunutí (vykloubení), kterého jsme si
prostě nevšimli.

Chirurgická léčba karpálního tunelu

BOLÍ VÁS RUCE?
Ztuhlé
zápěstí,
mravenčení
prstů,
pobolívání rukou. Nejen u práce, ale
taky v klidu nebo v noci. Ztráta citlivosti
a zhoršená pohyblivost rukou. Zdá se vám
to povědomé?
Bolesti rukou a zápěstí, hovorově přezdívané jako „bolavé
karpály“, jsou v poslední době velmi častou zdravotní potíží.
Všichni, kteří tráví mnoho hodin psaním na klávesnicích
počítačů, prací s počítačovou myší, ručním psaním, jemnou
manuální prací, držením malého nástroje nebo další
jednostrannou prací, například počítáním bankovek nebo
jiných drobných předmětů, můžou dříve nebo později
pociťovat ztuhlost, možná i bolestivost na vnitřní straně
zápěstí.
Je tomu tak proto, že naše ruce jsou poměrně složitým
systémem drobných kostiček, kloubních pouzder, vazů,
svalů a nervů ovládajících naše jemné pohyby. Obecně
máme svalové skupiny rozdělené do dvou hlavních skupin:
jedna skupina svalů se podílí na ohybu (flexi) rukou a druhá
pracuje takzvaně v opozici, odpovídá za natažení (extenzi)
svalů. Souhrou obou svalových skupin vzniká rozmanitost
pohybů, které pro život potřebujeme.

Nerovnováha v úkonech rukou
Při mnoha činnostech a v určitých typech profesí obvykle
ruce držíme delší dobu v jedné pozici. Vykonáváme často
pouze jeden typ pohybu, převážně flexi. Přidáme-li k tomu
trvalý nepřirozený sklon ruky při psaní na klávesnici, nebo
držení počítačové myši, může se u nás rozvinout soubor
příznaků, obecně zažitý jako „syndrom karpálního tunelu“.
Ovšem to, že se u nás rozvíjí některé z příznaků, ještě zdaleka
nemusí znamenat, že u nás propukne nemoc vedoucí
až k zápalu nervů nebo ke zkrácení vazu. K onemocnění
jsou náchylnější ženy v aktivním ekonomickém věku.
V poslední době ale žhavé kandidáty na „karpály“ najdeme
také u nejmladší generace „počítačových dětí“. U žen se
ještě přidávají rizikové faktory, jakými jsou antikoncepce
a hormonální změny, které ovlivňují tuhost a ohebnost
10

vaziva. Nedostatek bílkovin ve stravě a dehydratace
organismu může také přispět k rozvoji ztuhlosti.

První příznaky „karpálů“
Mezi první a zpravidla nesmírně podceňované příznaky
patří zatuhlost a menší pohyblivost zápěstí. Přidává se pocit
únavy rukou při delší jednostranné činnosti. Změny citlivosti
od ukazováku až po prsteníček jsou stejně jako mravenčení
dalším varováním, že asi nemáme v neutrální poloze stranu
ohýbačů prstů, nebo polohu zápěstí vůči klávesnici, myši,
pracovnímu stolu. Postupně se můžou přidat i bolesti mimo
pracovní dobu, dokonce poměrně časté jsou tzv. klidové
bolesti, které nás například probudí v noci.

Rozvoj příznaků
Pohyblivost zápěstí se časem nadále zhoršuje. Vaz, který
probíhá na vnitřní straně zápěstí, se časem zkracuje.
Dostáváme se do bludného kruhu zhoršujících se bolestí,
slábnou nám svaly ovládající palec, který se čím dál tím hůře
pohybuje. Ruka přestane zvládat delší manipulaci, například
držení těžšího malého předmětu, rychle se unaví. Zhoršují
se bolesti prstů, dochází k útlaku mediánního (prostředního)
nervu. Křeče, zápal vazivových pouzder, další ztráta citlivosti,
to vše již na sebe nenechá dlouho čekat. Obecně řečeno,
toto už pokládáme za stav, kdy je vyhledání odborníka
téměř nutností. Útlakový syndrom, pokud již pokročil, lze
v ordinaci lékaře diagnostikovat více metodami. K jedné
z nich patří například vyšetření svalových potenciálů svalů
na ruce, k tomu lze přidat i zobrazovací metody a řadu
dalších odborných vyšetření.

Kdy neváhat a HNED navštívit lékaře?
Obecně platí jednoduché pravidlo: jakoukoli náhlou změnu
stavu nebo rychlé zhoršení je nutné vždy konzultovat –
minimálně u svého ošetřujícího lékaře. Pokud bolestivost
vznikne po jakémkoli úrazu, úderu, pádu nebo při sportu,
neváhejte a klidně zajeďte i na pohotovost. Totéž platí,
pokud byste si na sobě všimli zarudnutí a otoku, obecně
jakýchkoli příznaků zánětu. Každá náhlá bolestivost,

Pokud došlo ke zhoršení příznaků syndromu karpálního
tunelu, dostáváme se do stavu, kdy bude muset zakročit
chirurg a vše řešit radikálně, operací, která uvolní útlak
nervů. Operace spojená s protnutím vazu přemosťujícího
zápěstí, i když se již vykonává laparoskopicky (tedy s pár
malinkatými řezy téměř bez jizev), stejně znamená velký
zásah do vaší pohyblivosti. Ruka se pak musí poctivě
a dlouho rehabilitovat. Nelze vyloučit návrat problémů
po čase, riziko srůstů ani trvale zhoršenou hybnost ruky.

Prevence to jistí
Generálové ve válkách již dávno věděli, že pokud útok zahájí
najednou na více frontách, šance na zastavení nepřítele
bude násobně větší, než kdyby útočili jen z jedné strany.
Prostou úvahou nám i v případě bolestí rukou vyjde, že vždy
je výhodnější aktivně zasáhnout a co nejdříve udělat vše
proto, aby byly naše ruce v dobré kondici.
Na výběr máme několik pasivních metod, dále potom
pasivně aktivní metody, preventivní i specializované
masáže, preventivní i rehabilitační cvičení a v neposlední
řadě i lázeňské a fyzioterapeutické metody.

proti rozvoji bolestivých příznaků. Nejlepší je použít ortézu
pouze v období akutní bolestivosti. A rozhodně ne jako
jedinou metodu.
Využijte také každou příležitost k tomu, aby vám členové
rodiny namasírovali ruce po vzoru manikérek. Nevím jak vy,
ale já se přímo rozplývám blahem u masáže rukou, kterou
profesionální manikérka zakončuje péči o mé ruce. Jasně,
všichni víme, jak je příjemné nechat jiné o sebe pečovat.
Přiznejme si však, není to zadarmo. A také to není tak často,
jak by možná naše ruce potřebovaly.

Aktivní metody
•
•
•
•
•

Vlastní cvičení
Střídání aktivit rukou
Speciální tapingové metody
Odborná rehabilitace
Jiné specializované metody

O aktivních metodách řešení bolesti rukou a operačních
metodách nemá smysl psát v osvětovém článku. Úplně
všechny patří do rukou odborníků.
Proto si raději představme 3 šikovné cviky, kterými se
můžeme inspirovat u našich domácích mazlíčků a které,
pokud se nám dostanou pod kůži, budeme dělat už jen
proto, že z nich budeme mít dobrý pocit.

Pasivní metody
•
•
•
•
•
•

Podložky pod myš a klávesnici
Ergonomické klávesnice
Polohovatelné pracovní stoly
Elastické návleky
Denní zpevňující ortézy
Polohovací ortézy na noc

K pasivním metodám boje s bolestí patří to, že co nejdříve
upravíme svoje pracovní prostředí, abychom ulevili
přetěžování. Na trhu je spousta tzv. ergonomických
pomůcek, podložek pod myš a klávesnici, které mají
pěnovou nebo gelovou konzistenci a podepřou zápěstí,
aniž by omezovaly pohyb. V administrativních profesích a v
IT na to často zaměstnavatelé pamatují u tvorby pracovišť,
ale každý člověk je jedinečný a častokrát nám některé
pomůcky prostě při práci vadí. Zvolme si tedy raději podle
svého uvážení.
Úlevu od nepříjemných příznaků získáme také zpevněním
zápěstí ortézou, bandáží, elastickým obinadlem. Osobně
nejsem velkým příznivcem ortéz, protože úleva jimi získaná
je častokrát vykoupená slábnutím svalů, i těch, které působí

MASÁŽ ZÁPĚSTÍ
Automasáž zápěstí si můžete dělat několikrát denně. Jemným tlakem
na vnitřní stranu zápěstí jej prokrvíte, zbavíte se křečí nebo mravenčení
a jemně protáhnete svaly dlaňové části ruky.
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Inspirace od koček
Všimli jste si, že žádná kočka, která si zabydlela naši postel,
nevynechá ani jednu příležitost nechat se od nás dát řádně
namasírovat?
A všimli jste si také, kolikrát
za den se kočka protahuje?
Možná právě v tom tkví tajemství pružného kočičího
těla. Kočkám nikdo nemusí
říkat, kdy se mají protáhnout. Když mají tu potřebu,
prostě to udělají. Pokud
načerpáme inspiraci od KOČIČÍ TLAPKA:
koček, dokážeme si velmi Kočičí tlapku děláme propnutím kažbrzy vypěstovat návyk na dého prstu do maximálního možného
velmi jednoduché cvičení, natažení. V maximálním protažení
které vlastně ani není cvi- vydržíme minimálně 5 vteřin, ideálně
až do pocitu, že nám do vaziv a kloubů
čením.
jakoby proudí krev.

KOČIČÍ DRÁPEK:
Po minimálně 5 vteřinách
maximálního protažení udělejme
pohyb, jako když kočka zatíná
drápky. Tento pohyb pak za sebou
několikrát (alespoň pětkrát)
opakujme. Cítíme, jak se nám svaly
na hřbetu ruky až na předloktí
zatínají.

Letadlo
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chtít nebude, ale považujte za osobní výzvu, že prsty udržíte
nehnutě spolu - třeba 5 vteřin.

KDE CVIČIT?
Dělejte to kdykoli, kdy se cítíte nepozorováni, nebo klidně
i na veřejnosti. Dokonce, budete-li mít nový krásný lak na
nehtech, byla by vyloženě škoda si takto nenápadně neříct
o pochvalu. Dělejte cviky po probuzení nebo kdykoli máte
pocit, že jsou ruce nějak zatuhlé. A nakonec, zacvičte si
i před spaním, když odkládáte knihu na noční stolek nebo
zhasínáte lampičku. Možná i váš protějšek zaregistruje, jaká
krásná kočka vedle něj leží.

ZÁVĚREM
„Pozdě bycha honiti“, praví jedno české přísloví. V případě
syndromu karpálního tunelu to platí snad stonásobně.
Nejefektivněji proti bolestem rukou zakročíme, pokud
na problém zaútočíme hned a ze všech stran - preventivně,
pasivně i aktivně. Hlavně to udělejme co nejdříve!
MUDr. Gianna Conti, MBA

Víte, že syndrom karpálního tunelu je nejčastější diagnózou
nahlášených případů nemocí z povolání?

Další velmi účinný cvik na
prevenci karpálního tunelu
je cvik, který jsem nazvala
Letadlo. Cvik je jednoduchý
a bezpečný, nemusíte přitom nikam letět.
Podstatou tohoto cviku
je, že se snažíme dostat
malíček a palec téměř
do protichůdné polohy. Tím aktivně roztahujeme vazivo
na zápěstí. Navíc, jak sami zjistíte, není zpočátku vůbec
jednoduché udržet tři prsty pohromadě, takže tímto
cvičením ještě rozvíjíme i nervosvalovou koordinaci
a „zaměstnáváme“ nerv, který je karpálem nejvíce utlačován.
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Fotbalgolf!

Už jste slyšeli o fotbalgolfu? Fotbalgolf je mladý, rychle
se rozvíjející sport, vhodný pro všechny věkové kategorie,
od dětí až po seniory. K této hře nepotřebujete žádnou
složitou přípravu, fyzickou kondici ani drahé vybavení.
Hraje se na hřišti podobném golfu, hřiště má 18 jamek se
vzdáleností od 25m do 200m. Jamky zahrnují přírodní,
ale i umělé překážky, podobné například minigolfu.
Hraje se fotbalovým míčem č.5 a hráči se snaží, na co
nejméně kopů (dotyků), dostat míč do jamky. Jamka
má rozměr od 55cm do 65 cm. Počty kopů za jednotlivé
jamky si hráči zapisují do „scorekarty“, kde po absolování
18. jamky určí vítěze.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

KDY A KOLIKRÁT CVIČIT?
To je otázka, na kterou si odpovězte sami. Cílem je, abyste
každou chvilku, kdykoli něco končíte a něco jiného začínáte,
mezi klienty na přepážce, mezi odstavci na stránce, mezi
jednou a druhou vyplněnou tabulkou v počítači, prostě
kdykoli si na to vzpomenete, reflexně ruce „vystřelili“
do pozice kočičí tlapky. Sami uvidíte, že i pozici drápku
začnete dělat automaticky. Letadlo se vám asi až tak dělat

Tip na léto

1.

Cílem hry je zahrát všech 18 jamek s nejmenším
možným počtem kopů.

2.

Hráči se ve skupině střídají. V případě, že by vykopnutý
míč mohl posunout míč někoho z následujících
hráčů, může hráč požádat soupeře o odstranění míče
a označení daného místa.

3.

Cviky zde prezentované jsou vymyšlené a odzkoušené autorkou článku jako
preventivní úkony k oddálení příznaků bolestivosti rukou. Kopírovat lze pouze
se svolením autorky.

4.
•
•

Maximální povolený počet kopů je 3 x Par (např. Par
3 = 9 kopů). Jestliže se míč nedostane do jamky
v rámci maximálního počtu povolených kopů, dostává
hráč automaticky 4 x Par (viz tabulku vpravo).

5.

Jestliže se míč zastaví na dráze jiné jamky, dostává
hráč trestný bod a vrací se s míčem zpět na původní
místo.

6.

Během kopu se musí vždy jedna noha dotýkat země.
Je zakázáno skákat nebo svírat míč oběma nohama.

Kde si můžete zahrát se svými dětmi nebo přáteli?
http://www.fotbalpark.cz/

Soutežte se ZP 211!
Léto je dlouhé, a to je příležitost se hýbat. Máme pro vás
proto ještě jednu soutěž :) Kolik certifikovaných hřišť
na fotbalgolf se nachází v ČR?
Své odpovědi nám posílejte do 15.8. 2019 na e-mailovou
adresu marketing@zpmvcr.cz.
Z vašich odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který
získá vstupné pro 4 hráče na vybrané hřiště fotbalgolfu
v ČR.

PAR

MAX. POČET
KOPŮ

TRESNÉ BODY

2

6

8

3

9

12

4

12

16

5

15

20

6

18

24

Hrací dráhy jsou ohraničené:
zátarasy (může se dotýkat)
jinými jamkami (může se dotknout, ale nesmí tam
zůstat)
13
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GIF – Graphics Interchange Format
Slouží pro tzv. „rastrovou“ grafiku – což hlavně znamená
pro grafy a věci, které nejsou fotografie. Obrázek umí
komprimovat, tedy zmenšit jeho velikost. A je důležité
vědět, že jde o komprimaci „bezeztrátovou“, takže výsledek
nebude poškozený.
GIF použijete všude tam, kde jde o nápisy, plánky, loga,
kresby. Můžete ho s výhodou použít také pro animace,
ale narazíte na jedno zásadní omezení, umí pouze 256 barev.
Protože má GIF pouze 8 bitů na pixel, není vhodný
pro barevné fotografie.

JPG/JPEG – ve skutečnosti JFIF – JPEG File
Interchange Format

Obrázky a fotografie
K čemu se hodí PNG/JPG/GIF?
Jak zvolit správně formát obrázku či fotky?
Patří to k základům práce s počítačem, ale existuje pořád veliké množství lidí, které si s tím
láme hlavu. Dnes to ale napravíme a práce s obrázky nebere pro vás nový rozměr!
Jde o formáty souborů pro obrázky a fotografie. Formáty,
které občas hrají poměrně důležitou roli. Třeba v tom, jak
bude vypadat výsledek a jak velký bude soubor. Obrázek
či fotografii můžete na Internetu použít v několika různých
podobách, ale v zásadě jsou tři. Ty uvedené v titulku. PNG,
JPG/JPEG a GIF. Pokud totéž budete řešit v počítači, tak
najdete ještě řadu dalších – nejčastěji asi BMP, TIFF, RAW –
a je důležité vědět, že pro použití na Internetu se ani jeden
z těchto formátů nehodí. V zásadě hlavně proto, že mají vždy
výsledný soubor příliš velký. A jak určitě víte, velikost příloh
do e-mailu si musíte hlídat, stejně jako velikost obrázků
či fotek, které dáváte na web. Vrátíme se ale hlavně k třem
základním internetovým formátům, které denně používáme.
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JPEG je standardní metoda ztrátové komprese používané
pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě.
Je tedy vhodný pro fotografické snímky nebo malby
realistických scenérií s hladkými přechody v tónu a barvě.
Zkratka JPEG znamená Joint Photographic Experts Group,
což je vlastně konosorcium, které tuto kompresi navrhlo.
Když se běžně hovoří o souboru JPEG, míní se tím většinou
soubor JFIF, nebo soubor Exif JPEG. Existuje však více
formátů soborů založených na kompresi JPEG, například
JNG. JPEG/JFIF je nejčastější formát používaný pro přenášení
a ukládání fotografií na World Wide Webu. Není však vhodný
pro perokresbu, zobrazení textu nebo ikonky, protože
kompresní metoda JPEG vytváří v takovém obrazu viditelné
a rušivé artefakty. Pro takové účely se většinou používájí
soubory PNG a GIF.

GIFy lze efektivně použít pro obrázky s omezenými
barvami, jako jsou loga a grafy, nebo pro obrázky, kde je
důležitá průhlednost.
Při určování typu souboru, který se má použít, pro obrázek,
který neobsahuje fotografické prvky, je dobré mít na paměti
transparentnost a složitost. U obrázku, který má mnoho
barev nebo vyžaduje pokročilé proměnné průhlednosti,
je preferovaný typ souboru PNG. Pokud má obrázek málo
barev a nevyžaduje žádný pokročilý efekt průhlednosti
alfa, je cesta GIF. Mějte na paměti, že použití průhlednosti
nebo proměnné průhlednosti by mělo být testováno ve více
prohlížečích, aby se zajistilo, že efekt bude stejný.
Oddělení marketingu a tech. zabezpečení služeb
Zdroje: 365tipu.cz, practicalecommerce.com, itbiz.cz, google.com, wikipedia

PNG vs. JPEG

PNG – Portable Network Graphics
PNG formát vznikl později, částečně jako reakce na omezení
GIFU (a problémy s jeho patentováním) a nevhodnost
JPEGu. Hodí se pro cokoliv, za cenu větších velikostí souborů
– to hlavně proto, že používá bezeztrátovou kompresi
(nepoškozuje výsledek, jako JPEG). Protože používá plně
24 bitovou barvovou paletu, hodí se i pro fotografie,
byť původně pro ně být použit neměl.
PNG je ideální pro screenshoty, protože zůstane zachováno
vše. Výhodné je, že stejně jako GIF, umí i průhlednost (alfa
kanál), což normální JPG neumí. Co neumí, byť měl nahradit
GIF, je animace.

Obrázky v zkratce a v praxi
Zatímco neexistuje žádný magický vzorec, který by určoval,
který typ obrázku je nejlepší, existují určité pokyny, které
můžete učinit, abyste učinili informované rozhodnutí.
Nejprve, pokud obraz používá širokou škálu barev,
nepoužívejte formát GIF. PNG nebo JPG jsou nejlepší pro
obrázky s širokým barevným schématem.
JPG jsou nejvhodnější pro fotografie nebo obrázky
obsahující fotografické prvky.
PNG jsou vhodnější pro obrázky obsahující text, grafy,
snímky obrazovky a detailní ilustrace.
15

– PAUZIČKA –

– PAUZIČKA –

Hubneme s Vítkem

Roboti vs. Lidi

STRAVA, KTERÁ UZDRAVUJE

KLÁVESOVÉ ZKRATKY

(PRACOVNÍ VYPĚTÍ, STRES, NADVÁHA, VYSOKÝ TLAK)
Žijeme v době, kdy máme na našich ramenou větší břímě, než kdykoliv předtím a trpíme
pravidelným pracovným vypětím. To nám způsobuje nedměrné množství stresu, které má
negativní vliv na naše zdraví. Jaké máme možnosti? Jak si můžeme sami sobě pomoct?
Při neúměrném stresu doporučuji konzumaci neagresivních, „klidových“ potravin, jídelníček by měl být
složen hlavně z bílkovín. S tím vám pomůžou tyto recepty.

Smažený Šmakoun se zeleninou

Drůbeží srdíčka s hlívou ústřičnou

•
•
•
•
•

•
•
•
•

200 g Šmakouna
vaječný bílek
sezamová semínka
1 menší cuketa
100 g raných brambor

Porce Šmakouna obalíme v dvojobalu z vaječného
bílku a sezamových semínek a prudce osmažíme
na slunečnicovém oleji. Na talíři obložíme dušenou
cuketou a ranými bramborami.

200 g drůbežích srdíček
porce hlívy ústřičné
1 netučný jogurt
nakládaná červená řepa

Drůbeží srdíčka překrájíme na půlky, očistíme
a povaříme doměkka. Orestujeme pokrájené
houby, podlijeme je a podusíme. Mezitím
si připravíme dresink vmícháním nadrobno
pokrájené červené řepy do jogurtu. Hotová srdíčka
jím na talíři přelijeme a obložíme houbami.

Přeji vám dobrou chuť! :)

Vít Chaloupka
dietolog a fitness konzultant
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Práce za počítačem dokáže být někdy
pěkně zdlouhavá až nekonečná a to nám
ubírá na drahocenném čase. Existuje
několik způsobů, jak pracovat efektivněji
a jedním z nich jsou klávesové zkratky,
které nám naši práci zrychlí.
Klávesové zkratky jsou kombinace stisknutí
konkrétních tlačítek na klávesnici, které vyvolají
specifickou akci. Možnosti použití jsou různé,
avšak jejich hlavní obecnou výhodou je, že je práce
s nimi daleko efektivnější, než práce s myší. Zde
najdete klávesové zkratky pro operační systém
Windows, pro programy aplikací Microsoft Office
a také univerzální programové klávesové zkratky.

Alt + Tab – přepíná mezi otevřenými programy
či aplikacemi
Levý Alt+Shift – řepnutí rozložení klávesnice
(česká, anglická)
 + D – ukáže plochu, veškeré otevřené
programy minimalizuje na lištu,
ale nezavře je
 + L – uzamkne počítač, ale nezavře žádné
programy. Je možné se k práci
ihned vrátit.
 = klávesa s logem Windows
Odbor IS/IT

Ctrl + N – otevře nový dokument (word, excel,…)
Ctrl + B – vyvolá okno pro otevření existujícího
dokumentu (word, excel,…)
Ctrl + A – vybere (označí) veškerý text na stránce
Ctrl + C – zkopíruje vybraný text do schránky,
ze které je pak možné jej vložit
na jiné místo
Ctrl + V – vloží zkopírovaný text ze schránky
na místo, kde se nachází kurzor
Ctrl + B – převede vybraný text na tučný
Ctrl + I – převede vybraný text na kurzívu
Ctrl + U – převede vybraný text na podtržený
Ctrl + Z – vrátí akci zpět (např. pokud jste si
omylem něco smazali)
Ctrl + Y – zopakuje poslední vykonanou akci
Ctrl + P – vytiskne dokument či soubor
Ctrl + F – umožňuje hledat text v dokumentu
či aplikaci
Alt + F4 – zavře aktuálně otevřený program
či aplikaci
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DETEKTIVKY

SOUTĚŽ!

Máte v sobě kousek detektiva? Ozkoušejte to
na následujících dvou hádankách a zjistěte, jak
na tom jste! Odpovědi najdete dole, ale pokud
se na ně podíváte dřív, než se vůbec zamyslíte,
nejste žádný detektiv!

Uhodněte a první tři z vás obdrží zvláštní cenu!
Kdo je na této fotografii?
a) Vinnetou
b) Vít Chaloupka
c) Pocahontas

Odpovědi pište na marketing@zsmv.cz

KDO JE VRAH?
Čtyři podezřelí Jack Mizera, Sid Prohnaný,
Alf Trouba a Jim Bouchač jsou vyslýchání
na místě činu. Každý z podezřelých musí
odpovědět na jednu otázku.
Jejich odpovědi jsou následující:
Jack Mizera: „Vraždu spáchal Sid Prohnaný.“
Sid Prohnaný: „Vraždu spáchal Jim Bouchač.“
Alf Trouba: „Já jsem vraždu nespáchal.“
Jim Bouchač: „Sid Prohnaný lže.“
Pouze jedna z odpovědí je pravdivá.
Kdo spáchal vraždu?

KAZETOVÁ PÁSKA
Muž byl nalezen mrtvý s přehrávačem
s kazetou v jedné ruce a zbraní ve druhé ruce.
Když dorazila policie, okamžitě si přehráli,
co na kazetě bylo.
Ozvalo se:
“Už nemám pro co žít. Nemůžu pokračovat.”
Na konci výstřel.
Hned po té, co si
policisté poslechli
kazetu, došlo jim,
že nešlo o sebevraždu,
ale o vraždu.
Jakto?

NAPIŠTE NÁM
Zajímá nás váš názor!
Pokud máte jakékoliv postřehy ohledně
Zpravodaje (obsah, fotky, design a všechno
ostatní), neváhejte a kontaktujte nás. Zpravodaj
je o celém ZSMV, kam patříme my všichni
a chceme vám dodávat to nejlepší.
E-mail: marketing@zsmv.cz
Děkujeme předem.
Váš Odbor marketingu a specializované
metodiky

Kdo je vrah?
Alf Trouba.
Kdyby to byl Jack Mizera, tvrzení Alfa Trouby a Jima Bouchače by
byla pravdivá. Kdyby to byl Sid Prohnaný, tvrzení Jacka Mizery,
Alfa Trouby a Jima Bouchače by byla pravdivá. Kdyby to byl Jim
Bouchač, tvrzení Sida Prohanného a Alfa Trouby by byla pravdivá.
Proto je to Alf Trouba a jedině tvrzení Jima Bouchače je pravdivé.
Kazetová páska
Kdyby se muž zastřelil sám, kdo by potom vypnul nahrávání?
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