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Vážené a milé čtenářky, vážení a milí čtenáři,
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Slovo úvodem
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s přicházejícím astronomickým létem, které letos 

připadá na 21.června 2018 v 12:06:42h, přichází 

i další vydání nového Zpravodaje s letní tématikou.   

Léto je obdobím plným barev, vůní, chutí, dovolených, 

odpočinku, výletů, romantiky v podobě koupání, 

letních lásek, vzpomínek a také filmových tipů 

jako je například Dovolená s Andělem, Prázdniny 

v Římě, Rozmarné léto. 

Letní vydání Zpravodaje je přesně tak pestré, rozmanité 

a voňavé díky němuž se můžeme ponořit do příjemného 

čtení o bylinkách, například česneku medvědím 

se svým výborným antibakteriálním účinkem, řebříčku 

obecném, který právě v letním obdobím je výbornou 

léčivkou při poraněních kůže a popáleninách. 

Dalším zajímavým čtením v těchto teplých dnech 

jsou zajímavosti z oblasti lidské genetiky, lidských rysů 
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osobnosti jako je například lenost, talent, popularita, 

chutě, cestování apod. V psychologickém duchu 

pojednává i další článek, a to barvy a temperament. 

Zamyšlením nad otázkou stáří, lásky, manželství 

a života vůbec se dozvíme v příspěvku Příběh 

neobyčejných lidí. Příjemným zpestřením bude i 

křížovka pro naše luštitele. Pravidelnými se stávají i 

příspěvky našich uživatelů a neméně zajímavý rozhovor 

s vedoucí provozního úseku paní Jaroslavou Drdovou. 

Úvodní povídání o létě bych také   ráda   uzavřela 

pozitivně a to citátem: Albert Camus  (francouzský 

spisovatel a novinář 1913 – 1960).   

Všem barevné a rozmarné léto   

Váš tým ergoterapie

„Uprostřed zimy jsem v sobě objevil věčné léto.“ 
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Kdo je: 

Rozhovor s paní 

Jaroslavou Drdovou 

vedoucí  provozního úseku

Jmenuji se: Jaroslava Drdová 

Pocházím a žiji: pocházím z Mladé Vožice, žiji 

v Soběslavi 

Vystudovala jsem: SŠ ekonomického směru 

Pracuji jako, kde, od:  vedoucí provozního úseku, 

od 1. prosince 2009 

Čeho si nejvíce vážíte u mužů? Čeho si nejvíce 

vážíte u žen? 

Pohlaví v tomto směru nerozlišuji. Vážím si 

spolehlivosti, rovného jednání. Nemám ráda intriky, 

lhaní, manipulaci a oceňuji, když jsou lidé schopni se 

takovému chování vyvarovat. 
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Jaká je Vaše nejvýraznější 

vlastnost? Jaký je Váš 

největší nedostatek? 

Chovám se tak, abych se 

cítila jako dobrý člověk, 

podle mého nejlepšího 

vědomí a svědomí. 

Co se týče mých vlastností, 

nechám posouzení na 

ostatních. 

Vaše oblíbená činnost? 

Ráda cestuji do různých končin. Také si ráda čtu, 

především romány. Ráda chodím do divadla, na 

koncerty. Ráda jsem se svojí rodinou, když se sejde. 

Vaše nejoblíbenější jídlo a pití? 

Mám ráda především pokrmy italské kuchyně. Také 

dobře udělaný steak. 
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Pro kterou lidskou chybu máte pochopení? 

Vaše oblíbená destinace dovolené? 

To nelze jednoznačně vyjádřit. Chybovat může každý. 

Když už se něco stane, každý by se měl snažit najít 

řešení, které bude úměrné dané situaci a takové, 

které minimalizuje následky chyb. 

Čím byste chtěla být, kdybyste nebyla sama sebou? 

V zimě ráda jezdím na hory. Baví mě lyžovat, naučila 

jsem se to s pomocí rodičů.V létě ráda trávím čas 

v přírodě, ráda jezdím k moři do Chorvatska, kam 

se vracím i opakovaně na jedno oblíbené místo. 

Nad tím jsme nikdy nepřemýšlela. Jsem ráda sama 

sebou. 

Co jste naposledy dělala poprvé? 

Myslím si, že každý den, děláme něco poprvé. I když 

se situace a rituály opakují, nikdy nejsou úplně stejné, 

jsou vlastně stále „nové“. 
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V rámci udržení dosavadních schopností a dovedností 

našich uživatelů je v našem domově zřízena pánská 

dílna, kterou najdete v suterénu hlavní budovy. Zde 

mohou pánové využít náčiní a přístroje (soustruh, 

pokosová pila s pojezdem, přímočará pila, vrtačka) 

k výrobě hmyzích hotelů, dřevěných bedýnek, krmítek, 

ptačích budek, poštovních schránek, dřevěných 

stojacích dekorací a jiných drobných předmětů.   

Pánská dílna



STRANA 2

STRANA 8

Díky této dílně mohou uživatelé smysluplně trávit 

3 x týdně svůj čas a uplatnit své schopnosti. Hotové 

výrobky úspěšně prodáváme na námi pořádaných 

jarmarcích. 
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Léčivé účinky medvědího česneku jsou známé velmi 

dlouho. Jedná se o jednu z nejznámějších rostlin 

lidového lékařství. Česnek medvědí, stejně jako ostatní 

druhy česneků (Allium), obsahuje silice se sirnými 

sloučeninami. Tyto silice působí na lidské tělo v mnoha 

směrech. Důležitá účinná látka, kterou v sobě medvědí 

česnek ukrývá je allicin. Zajímavostí je, že neporušené 

listy medvědího česneku obsahují pouze alliin. Až při 

porušení rostlinných buněk se tato látka změní 

(enzymaticky štěpí) na antibakteriální alicin, nositele 

charakteristické a nezapomenutelné vůně. Buňky 

rostliny se samozřejmě poškodí samotným žvýkáním 

při konzumaci, ale pro uchování této silice se právě 

díky této přeměně doporučuje lístečky česneku mixovat 

nebo nasekat na drobno. Allicin pomůže při chřipce, 

nachlazení, při respiračních problémech, angínách, 

průjmech, mírní tuberkulózu, potírá stafylokoky a 

streptokoky, zabíjí prvoky trichomony.   

Léčivé byliny

Medvědí česnek



STRANA 2

STRANA 10

Medvědí česnek je přírodním antibiotikem, 

antioxidantem a zdrojem vitaminu C (100 g česneku 

medvědího ukrývá kolem 150 mg vitamínu C). Za 

zmínku stojí také zajímavý obsah železa. Medvědí 

česnek dále obsahuje vitamíny – A, B1, B2, též 

obsahuje glykosid a hořčinu.                                
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Pesto z medvědího česneku 

česnek medvědí velký svazek 

hrst kešu oříšků (slunečnicové semínka)

olivový olej 3–4 lžíce      

parmezán 40 g 

sůl 

Postup výroby: 

Rozmixujte listy s oříšky za postupného přidávání oleje. 

Poté přidejte na jemno nastrouhaný parmazán a dle 

chuti sůl. 

Uchování pesta: 

Hotovým pestem naplníme menší uzavíratelné 

skleničky. Pesto přelijeme ve skleničce trochou oleje, 

aby nebyl povrch vystavený vzduchu, uzavřeme a 

vložíme do chladničky. Takto máme pesto vždy po ruce 

a je připraveno k okamžitému použití. 

Na výrobu pesta budeme potřebovat: 
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Řebříček obecný   

Řebříček obecný 

je vytrvalá 

rostlina, která má 

plazivý oddenek. 

Řebříček je 

poměrně hojně 

rozšířený po celé 

Evropě a v Asii. 

V České 

republice ho 

najdeme všude     

možně - u cest, při okraji lesů a na suchých loukách. 

Naši předci řadili řebříček k významným lékům na 

poraněnou kůži, popáleniny a různé choroby kůže. 

Ostatně u nás zlidověla celá řada dalších názvu pro 

řebříček obecný, takže ho můžete znát také jako husí 

jazýček, tisíclistník, myší ocásek, ovčí žebro, myší 

chvost, žebříček, zaječí chléb či krupičku. 
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Z řebříčku se sbírá nať a někdy také bílý nebo 

narůžovělý květ. Rostlina se sbírá od června do října, 

ale úplně ideální je sbírat řebříček v červenci kolem 

desáté hodiny dopoledne. Nejvýhodnější je sklízet 

vrchní nedřevnaté části rostliny v plném květu. Sbírají 

se všechny druhy řebříčku, které mají bílé nebo růžové 

jazykovité květy. 

Z řebříčku se dá připravit velice kvalitní čajový nálev, 

který se má popíjet přibližně půl hodiny před jídlem. 

Čaj se používá hlavně proti nachlazení, kašli, začínající 

chřipce a při plicních onemocněních. Čaj je vhodný 

taktéž při krvácení, kdy zvyšuje srážlivost krve. To 

platí jak při krvácení z nosu, plic, žaludku či hemeroidů,

ale také při nadměrné menstruaci a druhotných 

anémiích.   

Ostatně pro ženy je čaj z řebříčku významný i z dalších 

důvodů. Však také řebříček se často označuje spolu s 

kontryhelem za hlavní ženskou bylinu. Pokud se 

zpozdila menstruace, pak je vhodné pít každé ráno na   
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lačný žaludek jeden hrnek čaje a 

menstruace se dostaví. Čaj z 

řebříčku je vhodný užívat také při 

obtížích během přechodu 

(klimakteria), kdy opět stačí jeden 

hrneček čaje na lačný žaludek. 

Uplatnění má rovněž při zánětech 

vaječníků, poklesu i výhřezu dělohy 

a gynekologickém výtoku. Dále 

může pomoci při myomu 

(nezhoubném nádoru) dělohy a 

dokonce se uvádí podpůrná úloha při 

rakovině dělohy. Jedná se tedy o 

univerzální „léčivku“ při 

nejrůznějších gynekologických 

obtížích. 

Řebříček může pomoci celé rodině, 

a to napříč generacemi. Uplatnění 

má kupříkladu při nočním 

pomočování dětí, nebo naopak 

starších lidí. 
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Jmenuji se Hana Hachová a chtěla bych  se zmínit 

o svém životě. Narodila jsem se doma v Soběslavi dne 

15. 7. 1942. Mám sestru Alenu, která je o dva roky 

mladší. Oba rodiče pracovali v Národním 

podniku  Lada v Soběslavi. 

Příběhy našich uživatelů

Soběslav v roce 1960 
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V sedmnácti letech jsem se rozhodla, že půjdu studovat 

na gymnázium. Po ukončení studia jsem pokračovala 

ve studiích na   Pedagogické fakultě v Českých 

Budějovicích. Vystudovala jsem magisterské studium 

pro první stupeň ZŠ. Pak se moje cesta ubírala 

učitelskou praxí. Mé první místo bylo v ZŠ Pacov.   

Později jsem se vdala za svého muže Bohumila Hacha, 

bývalého vojáka. S ním mám jednu dceru Zdeňku, 

která vystudovala Střední zdravotnickou školu, obor 

dětská sestra. Vdala se za Vladimíra Zelenku a s ním 

má dvě děti – Katku a Martina. 

Můj muž po odchodu z vojny se v civilním životě se 

stal ředitelem NP Mikrotechna v Týně nad Vltavou. 

Náš společný život byl zaměřen na cestování. Nejprve 

jsme cestovali do bývalé NDR. Zde se nám dovolená 

moc nelíbila, jelikož bylo moře velmi studené. Manžel 

s dcerou Zdeňkou měli odvahu se v moři vykoupat. 

Studené moře se táhlo až do Polska. Alespoň jsme 

strávený čas v Německu využili k návštěvě památek – 

Zwinger, Brandenburská brána, různé kostely. Velmi 

hezká byla hlavní třída Friedrich Strasse v Berlíně. 
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V Maďarsku jsem měla nejraději Balaton, město Siófok, 

kde jsme nakupovali šatstvo. Také jsme jezdili do lázní 

Zalakaros, Hévíz a do Budapešti. Ke všem zážitkům, 

které jsme na cestách zažili, muž nafotil spoustu 

fotografií. Na pokoji máme 4 velká alba. Další cesty 

se uskutečnily do Polska, Rumunska, Bulharska 

a později i do Jugoslávie. Ráda na vše vzpomínám. 

lázně Hévíz v Maďarsku 

lázně Siófok v Maďarsku 
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Manželé Hachovi

svatební fotografie

zlatá svatba 
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Psychologie barev

Když jsem přemýšlela nad tématem pro letní vydání 

Zpravodaje, podvědomě se mi vybavilo téma barev asi 

právě ve spojitosti s počasím, vodou, sluncem, barvou 

motýlů, květin. Léto je v barvách hodně bohaté, veselé 

Nelze přehlédnout, že v zimních měsících máme 

tendenci oblékat se do méně výrazných spíše tmavších 

odstínů barev oproti jarním a letním měsícům. Barvy, 

nejen že si podvědomě vybíráme např. na sebe, do 

interiéru, auta, ale taktéž barvami vyjadřujeme své 

citové rozpoložení, sebevědomí, osobnost, 

temperament, stejně i svůj zdravotní stav.  Barvy už 

z historie představovaly komunikační prostředek i mezi 

jednotlivými sociálními vrstvami. 

Bylo zjištěno, že lidé introvertně zaměření spíše volí 

tzv. studené barvy (bílá, modrá, zelená, fialová), naopak 

extroverti dávají přednost teplým barvám (červená, 

žlutá, oranžová). 
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Nauka, která se zabývá léčbou barvami, což dokázali 

již ve starověkém Egyptě se nazývá chromoterapie. 

Zkusme se podívat alespoň na některé barvy z hlediska 

psychiky a symboliky, a to nejen pro naši kulturu. 

Bílá

Bílá barva má v křesťanské tradici 

velký význam, který dodnes určuje, 

jaké hodnoty této barvě připisujeme. 

Její základní význam je ten, že 

symbolizuje čistotu, a to jak tělesnou, 

tak i duchovní.   

Černá

Černá je protiklad světla, které nám 

umožňuje vidět "svět". Je symbolem 

noci, smutku, zániku a smrti. Černá 

barva symbolizuje odvrácenost od 

světa, opovržení světlem, stejně jako i 

křesťanskou pokoru, solidnost.   
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Modrá

V Egyptě modrá barva symbolizovala 

božství a moc. Šperky vykládané tímto 

kamenem představovaly spojení s 

božstvy. V naší kultuře představuje 

dálku, cestování, vzduch, vodu. V Číně 

je modrá barvou nesmrtelnosti. 

Červená

Červená barva byla Slovany 

pravděpodobně získávána právě v 

tomto letním období sbíráním určitého 

druhu červů (larev, včel), ale také 

červených plodů. Symbolika červené 

barvy je podmíněna elementárními 

lidskými zkušenostmi s ohněm, krví 

sexualitou. 
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Zelená

Symbolika růstu, vývoje, tak i naděje, 

zdraví (lékárny, zelená na semaforu, 

únikové východy). 

Žlutá

V křesťanství jsou jí připisovány 

především negativní vlastnosti. 

Žlutá je symbolikou negativních lidské 

vlastností jako závist, žárlivost 

a egoismus, zrádcovství. 

Hnědá

Barva trpělivých a spolehlivých lidí. 

barva země, pokory a askeze. Preferují 

ji lidé, kteří stojí nohama pevně na zemi 

a umí dobře hospodařit s penězi.   

  Léto budiž pochváleno a hlavně v záplavě barev. 

Mgr. Alexandra Čečetková 

manažer sociální péče
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Jak je to s barvami 

a naším temperamentem?

Když se o někom řekne „Ten je, ale temperamentní“ 

okamžitě si vybavíme energického člověka, který plný 

života, síly, gest i rychlé mluvy. Stejně tak jižanské 

typy, kteří jsou daleko „horkokrevnější“ oproti 

„chladnějším“ severským národům. 

Temperament je soustavou našich dynamických 

vlastností, která jsou jasně daná a jsme jimi vybaveni 

úplně všichni. V průběhu života se určité rysy mohou 

zvýraznit nebo „zjemnit“, „ohladit“, dokážeme i vlastní 

vůlí na těchto vlastnostech sami, (když chceme) 

zapracovat. 

Ve slově temperament najdeme i slovní základ slova 

tempera, tedy barva. Už Hippokrates ve starověkém 

Řecku provedl  jednu z prvních typologií lidí, na 

základě převažující tělesné tekutiny. Každému typu 

připsal i typickou barvu tj. u introvertních jedinců 
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(uzavřenost) se jedná o studené barvy, 

konkrétně u melancholika modrá a černá. 

U flegmatika zelená. U extrovertních 

jedinců(otevřenost) teplé barvy, 

u sangvinika červená u cholerika žlutá. 

Jednotlivé typy vznikly odvozením 

konkrétní tělesné tekutiny, která je u 

člověka dominantní. 

sangvinik – sangvis = krev 

cholerik – cholé = žluč 

flegmatik – flegma = hlen, sliz 

melancholik – melancholé = černá žluč 

Tuto nejstarší typologii dále rozpracovával 

neméně známý německý psycholog Hans 

Jürgen Eyseneck, který model doplnil 

  o citovou stabilitu a labilitu (citová 

vyrovnanost x citová nevyrovnanost). 

Tento osobnostní test se stal tak jedním 

z nejpoužívanějších na celém světě. 
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Na závěr si dovolím příměr. Každý z nás jsme takovou 

paletou barev se svým jedinečným zastoupením, které 

nás charakterizuje v chování vůči světu, práci, lidem 

i sobě samému. 

Mgr. Alexandra Čečetková 

manažer sociální péče
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Novinky z domova

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali 

o zahájení provozu Dětské skupiny Rybičky, která je 

určena pro 12 dětí ve věku 1 - 6 let. Záměrem tohoto 

projektu je hlavně pomoc při stabilizaci personálu, 

který tuto službu využívá prvořadě. Zbývající volná 

místa mohou být využita dětmi široké veřejnosti.

Další službu, kterou bychom rádi uvedli do provozu 

od 1. 7. 2018 je provoz lékárny. Lékárna je umístěna 

v budově C v blízkosti Dětské skupiny Rybičky. 

Záměrem není jen poskytovat léky našim klientům, 

ale dodávat je i jiným organizacím poskytující sociální 

služby a zároveň i veřejnosti. Vzhledem k tomu, že je 

to pro nás úplně nová zkušenost, nedokážeme Vám 

v této chvíli říci, jaká bude otevírací doba. Budeme 

velice rádi, když služby naší lékárny budou využívány 

i Vámi. 



STRANA 2

STRANA 27

Biografický model péče 

jsem moc ráda že vám mohu touto formou představit 

a přiblížit biografický model péče (podle prof. Erwina 

Böhma) s kterým se v našem Domově pro seniory 

i Domově se zvláštním režimem pracuje. Základní 

informace této koncepce se můžete dozvědět i na 

našich webových stránkách.

Vážení čtenáři, 

Z důvodu, že informací k tomuto tématu je poměrně 

hodně, rozhodla jsem se pravidelně přispívat v každém 

vycházejícím čísle Zpravodaje. Dnešní příspěvek si 

dovolím přiblížit základní myšlenku a význam této 

koncepce a kroky v našem zařízení.
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Biografický model pracuje s životním příběhem 

uživatele, tj. opíráme se o to co měl uživatel/lka rád/a, 

na co byl zvyklý/á, jaké měl/a zájmy nebo naopak 

čemu se vyhnout, co mu/jí vadilo. Tyto informace nám 

umožní vnímat naše uživatele jako jedinečné 

osobnosti na základě znalosti jeho životního příběhu.

Uvědomuji si čím dál častěji, že jedinečnost každého 

uživatele a jeho vzpomínek, zážitků je 

nezpochybnitelná, každou „návštěvu“, povídání si 

odnáším sebou velmi hlubokou stopu a nesmírně si 

vážím důvěry kterou ke mně naši uživatelé mají. 

Důvodů proč pracujeme právě s životním příběhem 

uživatele v rámci péče je hned několik:   

• uživatel se rychleji adaptuje v našem zařízení v rámci 

zachování normality tj. na co byl zvyklý, 

• přání a potřeby uživatele lépe rozpoznáme, 

• působí preventivně proti riziku sociální izolace, 

špatné identifikaci  přání a potřeb uživatele, 

• navázání vztahu důvěry mezi uživatelem 

a personálem, 



STRANA 2

STRANA 29

• podpora komunikace mezi rodinou, 

ošetřujícím personálem a rodinou, 

• pomáhá personálu pochopit jednání 

uživatele (orientace situací). 

V současné době všechna pobytová 

oddělení našeho zařízení jsou zapojena do 

biografického modelu péče, který v této 

fázi probíhá  formou tvorby biografických 

listů u uživatelů (na bázi dobrovolnosti).   

Jako hlavní přínos vnímám celkový 

a komplexnější pohled na uživatele 

a sledování aktuálních změn po stránce 

tělesné, psychické a sociální 

s prostupností do individuálního plánu 

a plánu péče. 
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Chtěla bych touto formou poděkovat všem mým 

kolegyním a kolegům za dosavadní spolupráci, 

protože každá změna v přístupu a myšlení se setkává 

i s překážkami, přesto dál chci co nejzodpovědněji 

model biografické péče rozvíjet a podporovat v našem 

zařízení dál. 

Další povídání v rámci biografie bude věnované 

stromům, rodokmenu a významu v biografii. 

Přeji všem krásné léto se spoustou zážitků 

a vzpomínek   

Mgr. Alexandra Čečetková 

manažer sociální péče



Jste oblíbení? Líní? Či závislí na kávě? Za vše 

mohou geny!
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Některé rysy jsou snadno rozpoznatelné jako součásti 

naší DNA. Stejná barva vlasů a očí, výška nebo tvar 

našeho nosu se obvykle vyskytují u jednoho z našich 

rodičů. Stejně tak různá onemocnění, jako jsou vysoký 

krevní tlak nebo mentální nemoc, mohou být také 

dědičným faktorem. Většina rysů, které jsou spojeny s 

genetikou, jsou fyzické. Většinou věříme, že způsob, 

jak se chováme nebo jaké jsou naše osobní preference, 

vyplývá z prostředí, životního stylu a vlastních 

zkušeností. Ve skutečnosti ale genetika hraje důležitou 

roli i zde. Tady je několik rysů, za které můžete 

poděkovat (nebo je vyčítat) vašim rodičům. 

Zdroj: https://ifenomen.cz/veda/geny-dedicnost-vlastnosti 



To, jak vám chutná 
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Jídlo, které chutná jednomu, může jinému přijít až 

nechutné. Chutě, které si užíváte, jsou totiž určené 

geneticky. V roce 1931 došlo ke zkoumání vztahů mezi 

DNA a chutí. Chemik Arthur Fox pracoval s práškem 

fenylthiokarbamidem (PTC). Rozdílné varianty genů 

pak souvisí s tím, že něco nám chutná a něco ne. V roce 

2005 se v rámci studie zjistilo, že genové variace také 

ovlivňuje to, jak moc děti milují sladkosti. Děti se 

dvěma typy "hořkost cítícími" geny tíhly k jídlu a pití 

s vysokým obsahem cukru. Stejně tak je pravděpodobně 

ve hře jiný genetický vliv u lidí, kteří si neužívají chuť 

sladkostí. Někteří lidé jsou také řazeni do kategorie 

"supertasters". Supertasteři zdědili více chuťových 

pohárků než průměrný člověk, což z nich dělá snadno 

přehlcené určitými chutěmi. Vyhýbají se silným chutím, 

jako jsou velmi sladké dezerty a není proto 

překvapením, že jsou většinou velmi štíhlí. 



To, jak jste líní
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Někteří lidé jdou do posilovny každé ráno, zatímco 

ostatní cupitají maximálně z gauče do ledničky, což má 

být vrcholem jejich fyzické námahy. Jestli vám to druhé 

připomíná vás, pravděpodobně jste podědili lenost.   

Vědci objevili oblast tzv. myšího genomu, který 

ovlivňuje úroveň naší aktivity. Studie z roku 2008 

srovnávala myši s aktivními a neaktivními geny a 

výsledky byly zajímavé. Všechny myši byly umístěny 

do samostatných klecí s kolem určeným ke cvičení. 

Myš s aktivním genomem se mohla uběhat, zatímco 

myš s líným genem našla pro kolo jiné využití. Použila 

hobliny, aby si vytvořila pohodlnou postel na kole, jiná 

ho zase využívala jako toaletu.   

Závislost na kávě

Někomu stačí jeden až dva hlty, aby byl ráno 

spokojený, jiný by k dosažení takového stavu 

potřeboval ještě aspoň 4 espressa, kdyby to šlo. To vše 

se může vázat na genetiku. Vědci v roce 2016 

identifikovali gen PDSS2, který ovlivnil konzumaci 

kofeinu. Výzkum italské a holandské populace ukázal   
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jistou korelaci mezi PDSS2 a množstvím kávy, které 

člověk vypije. PDSS2 je nalezeno v každé DNA, ale 

někteří lidé mají variantu, která je více aktivní než u 

ostatních. Lidé, kteří mají více aktivní variaci tohoto 

genu, pijí méně kávy. Navíc, lidé s více aktivní verzi 

PDSS2 cítí účinky kofeinu pomaleji a trvá déle, což 

způsobuje, že konzumují méně této látky. Ti s pomalejší 

variantou cítí účiny rapidně, ale také rychle zmizí. To 

vede lidi k pití více kávy a ostatních nápojů, aby se 

cítili vzhůru.   

Váš hudební talent

Trvá to minimálně několik let dřiny, než se stanete 

skvělým pianistou nebo hvězdným rockovým basistou. 

A také to vyžaduje ten správný gen. Vědci také objevili, 

že tendence k hraní na nástroj je ze 40 – 70 % dědičná. 

Závěrem tedy bylo, že genetika ovlivňuje obojí - 

hudební talent stejně jako pravděpodobnost, že člověk 

bude talent rozvíjet skrze cvičení, připravování se a 

opakování. Vědci poznamenali, že děti by nikdy neměly 

být odrazovány od hry na nástroj proto, že by se neměly 

ve hraní zlepšit. Nicméně ti, kdo nemají dostatek toho 

správného genu, najdou svůj strop mnohem níž než ti, 

co jsou tímto darem obdařeni.   
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