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Nebělíme si rentgenem kůži, neškrtíme 
se korzetem, ani se (většinou) neléčíme 
u šarlatánů. Ale kouříte – a občas i „něco 
jiného“ než jen normální tabák? · Tak si 

přečtěte článek z roku 1904 popisující, 
co vše se dá kromě tabáku kouřit a jaké 
má například kouření listů konopí na 
člověka vliv.
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n Á h r a Ž k Y  t a b Á k u

Málo kdo by se asi odhodlal při odpolední kávě vy-
kouřit dýmku drtin, jež byly máčeny v odvaru z pe-

přových zrnek.

ač se zdá být takováto směs jakožto náhrada za tabák nemožná, přec ji 
kouří indiani na pobřeží alašky se zřejmým zalíbením. ovšem že se jim 
často rozbolaví rty a také ostrý kouř jim kazí u veliké míře zrak.

kuřáci bramborové natě a natě rajského jablka jsou u nás docela oby-
čejným zjevem. Jakkoli obě tyto rostliny obsahují narkotickou látku, je 
nicméně mírný jich požitek skoro neškodný.

po nemírném požívání dostaví se však i tu těžké opojení, ze kterého se ku-
řák probouzí prudkou bolestí hlavy a s pocitem největší vysílenosti; nezřídka 
jsou duševní poruchy a sebevraždy následky nemírného požívání těchto listů.

Velmi často kouří naši venkované listy rebarbory, řepy a šalvěje; tyto 
druhy kuřiva možno ještě považovat za nejnevinnější ze všech.

na ostrově Jamaice kouří všechny společenské třídy bez rozdílu »ganjah«, 
druh to západoindického konopí, leč s velmi neblahými následky. tuto 
bylinu prý užili náčelníci posledního velkého tamního povstání, aby učinili 
sepoye tak zuřivými, jak se tito v celém boji jevili. kouření této byliny má 
podivné následky; jeho požitím ztrácí člověk jasnou představu o čase, mís-
tě a zvucích. minuta prý mu připadá dlouhá jako měsíc, malíček na ruce 
nesmírně dlouhý, hlas dítěte jako třesk výstřelů ručnice. neustálé požívání 
její působí prý záchvaty podobné ztrnutí a mnohdy úplnou blbost.

Jakožto nejúčinnější prostředek proti katarrhům kouří venkované v od-
lehlých krajích anglie tabák z devětsilu, známé to u nás jarní rostliny. Je to 
drť z usušených listů této byliny, jež roste na vápenaté půdě. kouř z tohoto 
»tabáku« nemá žádné špatné následky; kazí jen zrak, avšak osvědčuje se 
zato prý velmi znamenitě jako lidové léčivo proti těžkosti při dýchání.

Ve švédsku se ve značné míře kouří t. zv. »horský tabák« z listů různých 
domácích rostlin, jež se taktéž rozmělní na prášek; kuřák tohoto tabáku 
však časem tělesně i duševně slábne.

mimo tyto náhražky pravého tabáku — nemluvě ani o opiu — užívá 
člověk v různých končinách světa ještě všelikých jiných součástí rostlin-
ných pro ukojení svého kuřáckého labužnictví — ovšem vždy s méně neb 
více špatnými následky. 

—
Epocha 1904, autor —l.

bejvavalo blok tisk 19-8.indd   81 21. 8. 2019   15:20:00



z D r A V í  A  M E D I c í N A

2 3 / 1 1 1

Ať žijeme sebevíc zdravě, občas bychom 
i dnes k některým lékařům na prohlídku 
zajít měli. Například k zubaři. · Zajímá 
vás, jak se o své zuby starali lidé v roce 

1902 a co tehdy používali místo dneš-
ních průmyslově vyráběných zubních 
past?
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k  o š e t ř o V Á n í  z u b ů

hlavními příčinami zkázy zubů jsou požívání hor-
kých jídel, pití studených nápojů neb obé zároveň, 
špatné ošetřování zubů vedle požívání sladkých 

věcí.

Jinou hlavní příčinou jest arciť vrozená náchylnost zubů ku zkáze a to 
jest to nejhorší. Jak hyzdí zkažené zuby mladou dívku, nehledě k poruše 
zažívání špatným rozkousáním pokrmů přivoděné!

Však jsou prostředky, jimiž i ku zkáze náchylné a kazící se zuby lze za-
chrániti úplně neb na delší čas.

hlavní věcí jest při tom použiti prostředku při prvé známce nákazy zubů 
a nelze dosti odporučiti, aby rodiče měli dítky již v útlém věku k pravi-
delnému ošetřování zubů a kdyby jakoukoli poruchu chrupu pozorovali, 
aby šli k lékaři odborníku. Jest v mnohých rodinách zvykem velice od-
poručitelným, že všichni členové rodiny dají si zuby v pravidelných ob-
dobích vyšetřovati.

odborník vždy čeho třeba v zárodku opraví, kdežto když zub tak dalece 
jest zkažen, že spraven býti nemůže, nezbývá nic jiného, než bezzubost 
aneb vysazení zubů. konečně lze za velké dobrodiní lidstva považovati 
náhradu ztracených zubů zuby umělými — ale přece šťasten, kdo jich 
upotřebiti nemusí. než to náleží již do oboru umění, chceme jen o do-
máckém ošetřování zubů pojednati.

k nejprudším bolestem náleží bolesti zubů, jsou různého původu a dle 
toho také různě proti nim zakročiti nutno. rheumatické bolesti zubů léčí 
se teplem, teplými a suchými obvazy, nervosní bolesti pak vodou studenou.

Jako prostředek na seslabení neb dočasné potlačení bolestí stůj mezi ji-
nými tento: umeleme trochu pepře na malý talířek a přidáme k němu octa, 
aby povstala z toho kaše nepříliš tuhá, natřeme jí buď na ssavý papír neb 
na hrubý papír k balení a přiložíme na bolestivou líc; bolesti zmizí ihned, 
jsouce novými pocity potlačeny. také odporučují se k potlačení bolesti 
zubů lázně nohou. zuby, pouhé skořápky nemeškejme dáti vytrhnouti, 
za to zuby, jež lze spraviti, dejme plombovati.

nevyhnutelně jest ale k udržení zubů potřeba čistění, byť ne po kaž-
dém jídle, tož 1—2 denně a sice měkkým kartáčkem a teplou vodou. Jako 
prostředky pomocné jmenujeme uhlí a křídu. křída bílí zuby a uhlí brání 
vzniku plísní t. j. rozkládá mezi zuby zbylé zbytky pokrmů dříve, než tyto 
přejdou v hnilobu.
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abychom docílili správné směsi, dejme si ji u materialisty připraviti: 
⅔ rozmělněné křídy a ⅓ rozmělněného lípového uhlí. aby tato směs pří-
jemně voněla a abychom zároveň dodali posilujícího prostředku pro dásně, 
přidá se několik kapek větrového (mátového) oleje.

—
Česká hospodyně 1902, autor neuveden.
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Mezi dámami. 
paní a.: »ale to je podivné — ty se prý se svou sestřenicí na smrt hněváš  

a nyní posíláš jí k svátku tak drahocenný dar.« 
paní b.: »to je právě to! ten její vztek, když uvidí,  

že mohu dělat takové presenty!«
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M O D E r N í  V Y M O ž E N O S t I  
D O  D O M Á c N O S t I

Doma jsme neustále obklopeni řadou do-
mácích elektrických spotřebičů, které nám 
pomáhají s úklidem nebo jinak zpříjemňu-
jí život. Pokládáme je za symbol pokroku 
a moderní doby. co když je to ale všechno 
trošku jinak a podobné vynálezy byly do-
stupné už našim prapředkům?
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