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Rozhovor
skupina NO NAME:
„Na ples sestřiček 
se moc těšíme.“

Jak se stravovat
při nočních směnách?

 

Salsa 
tanec vášně
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Sesterna očima

je mi velkým potěšením psát úvodník do nově 
vzniklého časopisu Sesterna, který má za cíl být 
vaším příjemným společníkem pro volné chvíle. Celý 
zdravotnický systém není v současné době zcela 
stabilní a prochází dynamickým vývojem. Neustále 
sledujeme spory o výši mezd, o výši úhrad, o výši 
doplatků a všichni očekáváme komplexní reformu 
zdravotnictví, od které si slibujeme mnohé. Tato 
situace si vyžaduje od všech zdravotníků velmi 
trpělivý přístup, protože věřím, že v nás všech 
je pevně ukotveno to základní krédo, které velí 
vykonat vše pro blaho pacienta.

Klíčovým objektem zájmu jsou lékaři. Z mého pohledu se však někdy zapomíná na 

zcela zásadní prvek poskytovaní zdravotnické péče, a to na práci vás, nelékařského 

personálu.

S velkým zájmem sleduji snahu o relativní osamostatnění oboru, o moderní systém 

trvalého vzdělávání a neustálý přínos nových metod a kvality do vaší práce. Z mého 

osobního pohledu si vaší práce nesmírně vážím, považuji ji za základní pilíř zdra-

votnické péče, kterou poskytujete v celém rozsahu. Každý den jste všichni zapojeni 

do fyzicky i psychicky velmi náročné práce, která často není řádně oceněna a jejíž 

charakter je velmi rozdílný. I to je jistě důvod, proč občas někdo hledá uplatnění 

mimo zdravotnictví.

Pokaždé, když ráno při vizitě na klinice potkám vždy usměvavou "Fanynku“, která 

se s pravou mateřskou láskou stará o děti, jimž by bez ní snad už ani nechutnalo, 

říkám si, jak to po celou tu dobu mnoha let dělá. Vím, že musí vstávat ve čtyři ráno 

a dojíždět 30 km. Její odpověď je jednoduchá, prostě miluje svou práci, stejně jako vy 

ostatní, a tak máte můj obdiv.

Stejně jako ty z vás, kterým sesterská profese dala dobrý základ k tomu, abyste se 

ve spojení s  osobními vlastnostmi staly řídícími pracovníky na různých stupních 

hierarchie zdravotnictví. A že nelehká cesta může vést až na absolutní vrchol, víme 

z nedávné historie Ministerstva zdravotnictví, které řídila skvělá manažerka a 

skutečná dáma z vašich řad.

Vznik uvedeného časopisu považuji za krok správným směrem, neboť ani vy nesmíte 

při své náročné práci zapomínat na své rodiny a občas také ani na sebe. Až vám 

tedy ve vašem nabitém programu zůstane trošku času, zpříjemněte si jej časopisem 

Sesterna.

Děkuji za společnou práci a přeji vám všem hodně úspěchů a pevné zdraví!

prof.  MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA
Přednosta KDCHOT FN Brno

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,V



Platové podmínky sester

prof. MUDr. Petra Gála, PhD., MBA

Bc. Michaely Tůmové

2

    1 SESTERNA OČIMA

    4 EDITORIAL

  
    5 NOVINKY 

    8 ROZHOVOR

    

  10 MOJE ZDRAVÍ

 

  14 O PRÁCI PO PRÁCI

  16 KDYŽ MÁM VOLNO

                

  

  

  23 STRAVOVÁNÍ

  

  26 SOUTĚŽÍME

  27 PROMĚNY

  31 VAŠE NÁZORY

 

  32 V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

Igor Timko ze skupiny NO NAME
Grafi ky Tomáše Lauba
Sníh a led jsou v módě
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Recepty z knihy Hubneme s rozumem tvořivě
Jídlo a směny

S vrchní sestrou na III. interní-kardiologic-
ké klinice Fakultní nemocnice Královské 
Vinohrady, Bc. Markétou Chocholovou

Syndrom vyhoření u všeobecných sester
Využití jednoduchých relaxačních technik
během časově omezeného prostoru
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„Široké portfolio intravenózních 
přípravků pro terapeutické potřeby 
je vyvinuto tak, aby bylo díky 
vyhovujícímu a pohodlnému 
způsobu podávání a rozředění léčiv 
vaší první volbou.“

BAXTER CZECH spol. s r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1,
Telefon: +420 225 774 111 / Telefax: +420 225 774 250 / www.baxter.cz

Polyenofinový přebal

• Vysoká biokompatibilita
• Dobrá stabilita

Rozředění léčiv

• Zvýšená kapacita
 pro přidávání aditiv
• Jednoduché ředění léčiv

Přehledné označení produktu

Podávání léčiva

• Konstantní průtoková
 rychlost
• Minimální reziduální objem

Uzavřený systém

• Bez potřeby přívodu vzduchu
• Bez rizika kontaminace
 vzduchem

Uzavíratelný port pro přidání léčiv

• Pohodlné použití
• Vnitřní membrána
• Malé riziko poranění jehlou

 Průměr v ml

 Objem aditiv 57 123 218 255

 Reziduální objem 1,0 1,1 3 9
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Roztoky šité na míru

Viaflo,reklama.indd   1 12/9/2010   5:00:57 PM
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SESTERNA

Vydává

We Make Media, s. r. o.
www.wemakemedia.cz

Ředitelka

MUDr. Ivana Kaderková

Šéfredaktorka

Bc. Michaela Tůmová

Redakční rada

Ing. Bc. Irena Kouřilová (Pejznochová)
Eva Červinková

Manažerka časopisu

Mgr. Marta Novotná
m.novotna@wemakemedia.cz

Redakce

PhDr. Hana Kaiserová

Adresa redakce

We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3
tel.: +420 274 003 333
fax: +420 274 003 330
e-mail: redakce@sesterna.cz
www.sesterna.cz

Grafi ka

MgA. Andrea Chreňová

Inzerce

Judita Vogelová 
j.vogelova@wemakemedia.cz
tel.: +420 274 003 335

Objednávky časopisu

Čtvrtletník Sesterna je zdarma 
distribuován na vybraná zdravotnická 
zařízení v České republice. 
Další zájemci z řad nelékařských 
zdravotnických pracovníků si mohou 
časopis objednat na adrese redakce
za úhradu poštovného ve výši 100 Kč 
za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Editorial
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Moje e-mailová adresa je 
redakce@sesterna.cz

to oslovení je oprávněné, 

protože pod dopisy, které 

jsme do redakce obdrželi, 

byli podepsáni i pánové. 

Potěšil nás zájem, který 

nový časopis vzbudil a slo-

va chvály nás přesvědčila, 

že jsme zvolili správnou 

cestu. Oceňujete jeho de-

sign i obsahovou stránku, 

která se od podobných časopisů odlišuje. Jsme rádi, že si 

Sesterna již po prvním čísle našla svoji čtenářskou klientelu a 

věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Děkujeme všem, 

kteří nám zaslali svůj názor a budeme se těšit na vaše další 

podněty. A na co se můžete tentokrát těšit vy, čtenářky a čte-

náři? Přesvědčíte se, zda jsou k nepoznání proměněné první 

přihlášené v naší rubrice Proměny. V Rozhovoru se seznámíte 

s vrchní sestrou z FN Královské Vinohrady. Zpěvák a textař 

Igor Timko z oblíbené skupiny NO NAME vám prozradí, že po 

letošním úspěchu vám zahraje i na 2. reprezentačním plese 

Sestry na sál! Pokud ještě nemáte vybráno, kam za sněhem, 

nechte se inspirovat. Pohybové aktivity vám nabídnou i člán-

ky o salse či relaxaci. V předvánoční době se většina časo-

pisů předhání v receptech na cukroví, my naopak poradíme 

recepty na hubnutí a jak se stravovat ve směnném provozu. 

Chybět nebudou ani články týkající se zdravotnictví. A pokud 

zbude volná chvilka, můžete usednout ke křížovce.

Ale nebudu prozrazovat vše. Otevřete nové číslo časopisu 

Sesterna a začtěte se.

Co nejklidnější a nejpohodovější předvánoční období a sa-

motné Vánoce za celou redakci přeje,

Míša Tůmová

Vážené kolegyně, kolegové,

Mezizizinánánárororoodndnddní í
ISISISSNSNSN 1118008 4-4-4 555

NeNeNevyvyvyžážáádadad nénéné
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Vážené čtenářky a čtenáři,

cílem našeho časopisu není jen přinášet zajímavé čtení z různých oblastí, ale také praktické a užitečné 

informace, které vám mohou pomoci v případě, že se dostanete do svízelné situace. Bohužel ani sest-

ry nejsou výjimkou a stejně jako jiné profese se i ony na pracovišti mohou setkat s problémy právního 

charakteru. Rozhodli jsme se proto zařadit do Sesterny další rubriku určenou těm, které potřebují radu 

právníka. Můžete se na nás obracet se svými dotazy z oblasti výkonu vašeho povolání.

Odpovídat na ně bude osoba nanejvýš povolaná, která v sobě spojuje znalosti a zkušenosti jak z oboru 

ošetřovatelství, tak práva – Mgr. Eva Prošková. Dalo by se říci, že je jednou z vás, neboť po Střední zdra-

votnické škole pokračovala v bakalářském studiu Ošetřovatelství na 1. LF UK, poté magisterským studiem 

Managementu zdravotnictví na LF UPOL, na které navázala magisterským studiem Práva a právní vědy na 

PF UPOL a v současnosti doktorským programem Veřejného zdravotnictví na LF UPOL. Pracovat začala jako 

zdravotní sestra ve VFN, učila ošetřovatelství na SZŠ a působila v několika funkcích na Ministerstvu zdravot-

nictví. Zkušenosti má také z funkce právníka v Odborovém svazu pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči. 

V současné době učí na 1. LF UK, pracuje v Unii zaměstnavatelských svazů a v advokátní kanceláři JUDr. 

Ing. Lukáše Prudila, PhD. A to všechno stíhá jako vdaná žena se dvěma dětmi. A čas si najde ještě na veřej-

nou činnost, je přísedící obvodního soudu.

Pokud si tedy nevíte s nějakým problémem právního charakteru na svém pracovišti rady, popište nám 

jej stručně a konkrétně a pošlete na adresu: redakce@sesterna.cz. Předáme jej paní magistře a dotaz 

i s odpovědí zveřejníme v některém z dalších čísel Sesterny.

Vaše redakce

Společnost Mediciline vznikla se záměrem po-

skytnout lékařům, lékárníkům, sestrám, studen-

tům a ostatním zdravotnickým pracovníkům 

možnost výběru pracovních oděvů, učebních a 

pracovních pomůcek v kvalitě, jakou si zaslouží 

jejich vzdělání a společenské postavení. 

Naši společnost tvoří lidé, kteří se pohybují 

ve farmaceutickém průmyslu již 15 let. Na-

ším cílem je, abyste se i v pracovním oděvu 

cítili výjimečně. Nabízíme vám možnost vrátit 

pracovníkům ve zdravotnictví kvalitu a luxus, 

které přináleží vašemu profesnímu stavu. Vy-

lepšujeme hodnotný obsah účinným obalem. 

Společnost Mediciline, s. r. o. po úspěšném na-

startování svých aktivit na Slovensku vstoupila 

na podzim 2010 i na český trh. Nejdříve nás 

můžete potkat na prestižním 2. reprezentačním 

plesu sester 14. ledna 2011 v krásných seces-

ních prostorách Obecního domu v Praze. Více 

informací naleznete na: www.mediciline.eu 

Vážené čtenářky a čtenáři,

cílem našeho časopisu není jen přinášet zajímavé čtení z různých oblastí, ale také praktické a užitečné 

Novinky
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O Od léta roku 2009 
přiváží společnost ,, EF 
BHV, s.r.o.‘‘ na český trh 
francouzskou BIO a pří-
rodní kosmetiku, kterou je 
možné zakoupit formou e-
-shopu „Květiny pro zdra-
ví“. BIO přípravky, které 

Od léta roku 2009 přiváží společ-
nost ,, EF BHV, s.r.o.‘‘ na český trh 
francouzskou BIO a přírodní kos-
metiku, kterou je možné zakoupit 
formou e-shopu „Květiny pro zdra-
ví“. BIO přípravky, které se dováže-
jí z francouzské La Provence, jsou 
určeny jak profesionálům, tak i běž-
ným spotřebitelům či příznivcům 
BIO produktů. Na e-shopu www.
kvetinyprozdravi.cz  je možné vy-
brat si například přírodní masážní 

Vánoční tipy

66
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Vánoční tipy
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Je lepsí byt dobrou zdravotní sestrou

prumernou lekarkounez

Kardiologie je interní obor, léčící především 

srdce. Na III. interní-kardiologické klinice 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

se práce v tomhle oboru stala celoživotním 

osudem pro vrchní sestru Markétu Chocho-

lovou. A nevypadá to, že by místní kardio-

logové tuhle její srdeční záležitost dokázali 

jakkoliv změnit.

Jak si mladá holka vybírá zdravotnický obor, 

ve kterém potom stráví zbytek života?

Moje cesta ke kardiologii byla trochu klikatá. Po ab-
solvování gymnázia jsem začala studovat lékařskou 
fakultu. Po 2 semestrech jsem ale zjistila, že toto 
studium pro mě nebyla ta správná volba. Ze školy 
jsem odešla a vystudovala dvouletou nástavbu, obor 
porodní asistentka. Už při studiu jsem chodila na bri-
gádu jako sanitářka na koronární jednotku sem na 
Vinohrady. No a po ukončení studia v roce 1977 byla 
volba jasná.

8

Pavel HaH nuuškškaaa

Rozhovor



Určitě má Vaše celoživotní specializace 

své výhody?

Po třiceti letech mezi kardiology a kardiaky má člo-
věk spoustu zkušeností, ale na druhou stranu jsem 
tím ztratila přehled o všech ostatních oborech. A 
tak, když má dnes sousedka v domě bolesti břicha 
a myslí si, že vedle bydlí zdravotní sestra, která jí 
pomůže, tak mě většinou především přivede do roz-
paků a pomoc hledáme společně v Domácím léka-
ři. Samozřejmě je to nadsázka, základní orientaci si 
musím udržovat stále, ale vývoj medicínských oborů 
je tak rychlý, že mimo svou specializaci není nikdo 
schopen vše vstřebávat.

Pracujete od počátku v jednom oboru, 

jak se za tu dobu změnil?

Třicet let je strašlivě dlouhá doba. Na začátku mé 
profesní kariéry trvala hospitalizace pacientů s in-
farktem minimálně tři týdny, po pěti dnech se pa-
cient směl opatrně vsedě na lůžku umýt. Dnes mů-
žeme nemocného s včas ošetřeným infarktem za 
sedm až deset dnů propustit domů. Na implantaci 
kardiostimulátoru čekali nemocní na monitorovaných 
lůžkách několik týdnů. Dnes dostanou pacemaker 
většinou druhý den. Jsme už na takové úrovni, že 
mě až děsí, co všechno dokážeme nahradit, opravit 
a léčit. Bohužel nedokážeme tak dobře opravit hla-
vy a geny. Možnosti medicíny věk našich pacientů 
prodlužují a současný životní styl zároveň věkovou 
hranici dospělých kardiaků snižuje. To samozřejmě 
vede k velkému nárůstu počtu nemocných.

Když to kolem sebe denně vidíte, 

Váš životní styl je zdravý?

Snažím se. Bohužel mnoho sester si z toho poučení 
nebere. Je mezi nimi mnoho kuřaček, o zdravé vý-
živě dokáží naléhavě poučovat pacienty, ale pro ně 
samotné, jako by platily jiné zákony. Na aktivní rege-
neraci a sport už nenajdou sílu, vůli a čas. Vím, že je 
to často velmi těžké, ale je to otázka priorit.

A co tedy děláte pro své zdraví Vy osobně?

Pro mě je regenerace velmi důležitá. Vrchní sestra 
už nemá fyzicky náročnou práci, tak se ve volném 

čase věnuji především nejrůznějším sportovním akti-
vitám. Své místo mají i dobré knihy, divadelní před-
stavení, občas nějaká výstava. Racionální výživa se 
pro mě stala takovou samozřejmostí, že už mě ani 
nenapadne zastavit se ve fast foodu, dát si ke kávě 
dortík, nebo si smlsnout na pytlíku chipsů.

Módní je dneska fi tness, chodíte taky cvičit?

Sport je pro mne naštěstí nikoliv jakousi povinnos-
tí, ale hlavně zábavou a koníčkem. Do fi tka chodím 
hlavně v zimě. V létě jsem raději někde venku. Nej-
šťastnější jsem na horách. V létě na laně, v zimě na 
lyžích.

„V létě na laně“ – co si pod tím máme 

představit?

No doslova to, co jsem řekla. Před časem jsem pro-
padla kouzlu horolezectví, a tak hodně času trávím 
ve skalách a na horách. Nemusí to být zrovna Alpy. 
Víkend v Českém ráji nebo Labských pískovcích mě 
nabije energií na celý další týden, i když se vracím 
s rozbitými koleny a olámanými nehty. Asi nejkrás-
nější lezeckou oblastí, kterou jsem navštívila, byly 
přímořské skalní oblasti v jižní Francii, u Marseille. 
Leze se tam na krásně pevném vápenci s nádher-
nými výhledy na moře. Začala jsem s touhle aktivitou 
dost pozdě – dalo by se říct, že jsem si ji nadělila
k padesátinám. Nikdo ode mě tedy nemůže očeká-
vat žádné špičkové výkony. Ale trávím čas s úžasný-
mi lidmi, v partě opravdových přátel, v přírodě, kam 
se už autem dojet nedá.

A co na Vaše horolezecké aktivity říká rodi-

na? Přece jen je to sport i docela fi nančně 

náročný.

K horolezení jsem se dostala díky svému partnerovi, 
tam tedy problém není. Syn je dospělý, má už vlastní 
život. Mí rodiče jsou ještě poměrně soběstační. Plat 
vrchní sestry není závratně vysoký, ale jsem naštěstí 
v situaci, kdy s ním mohu naložit opravdu jen podle 
svého rozhodnutí. Volba mezi útratami za lezecké 
vybavení a krásné cesty na jedné straně a nákupy 
módních výstřelků, cigaret a luxusních bytových do-
plňků na straně druhé pro mě není obtížná.

9

Rozhovor
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Máte pocit, že vám práce nepřináší požadované uspokojení? 
Že se čím dál tím méně těšíte do práce a představa dvanác-
tihodinové směny s kolegyněmi, kolegy a pacienty ve vás vy-
volává nechuť? Dlouhodobě u sebe sledujete zvýšenou míru 
fyzického a duševního vyčerpání a následnou únavu, popud-
livost a negativní psychické ladění, cynický přístup k práci a 
k pacientům? Trpíte poruchami spánku, nevolnostmi, buše-
ním srdce nebo problémy s dýcháním? Dříve jste byla z práce 
nadšená, těšila se do ní a nyní už vás práce frustruje? Vaše 
odpověď zní ano? Tak právě u vás již pravděpodobně některá 
z fází burn-out syndromu probíhá.

Poprvé byl tento pojem popsán psychologem H. J. Freuden-
bergerem (1980), který syndrom burn-out defi noval jako „vy-
hasnutí motivace a stimulujících podnětů v situaci, kde péče 
o jedince a neuspokojivý vztah jsou příčinou, že práce ne-
přináší očekávané výsledky“. Syndrom vyhoření nebo vy-
hasnutí je nejčastěji spojován s tzv. pomáhajícími profesemi, 
mezi které řadíme zdravotníky, učitele, policisty a mnohé jiné. 
Všeobecně lze říci, že jsou k rozvoji syndromu vyhoření ná-
chylnější ty profese, kde zaměstnanci musejí ve vysoké míře 
komunikovat s lidmi. V našem případě to jsou pacienti, kole-
gyně a kolegové v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, 
se kterými jsme v dennodenním pracovním kontaktu. Někteří 

autoři se shodují na tom, že syndrom vyhoření pravděpodob-
něji může vzniknout u pomáhajících profesí, jejichž předsta-
vitelé jsou zvýšeně senzitivní. Nedokážou zvolit přiměřenou 
míru citové angažovanosti v trápení pacienta, být tzv. empa-
tičtí. Dále se neustále zvyšují nároky na vlastní profesi jak ze 
strany samotných profesionálních zdravotníků a profesních 
organizací na vládní, nevládní a mezinárodní úrovni, tak ze 
strany společnosti. Laická veřejnost mnohdy klade na ses-
try nepřiměřeně vysoké nároky, nebo na ně nahlíží jakousi 
„zkreslenou optikou“ laika. Říkáte si, že profese všeobecné 
sestry alespoň dvě poslední zmíněné charakteristiky splňuje? 
Ano, je to tak. Kupříkladu s nepřiměřenými nároky společnosti 
a neobjektivním náhledem na kompetence všeobecných ses-
ter se setkáváme dnes a denně.
Kopřiva (2000) popisuje tři základní mezníky, ze kterých se 
může syndrom vyhoření rozvinout. Mezi ně řadí „ztrátu ideá-
lů“. V mnohých publikacích můžeme pojem ztráty ideálů na-
jít pod heslem „kdo hořel, vyhořel“. Syndrom vyhoření může 
tedy nastat, jestliže sestra pro svou práci plane. Velmi často 
se tak může stát, že když sestra vstupuje do prvního zaměst-
nání ve zdravotnickém zařízení, je plná ideálů a v podstatě 
mnohdy nerealistických představ, které mohou být výslednicí 
předešlého teoretického studia, ale např. i vlivu médií. Po kon-
frontaci s každodenní pracovní realitou přichází rozčarování. 

10

O práci po práci

Syndrom vyhoření 

u všeobecných sester 

tak trochu jinak

Moje zdravíMoje zdraví



1111

Čím jsou u sestry představy a ideály o její profesi v konfrontaci 
s realitou markantnější, tím je rozčarování a vznik syndromu 
vyhoření v průběhu výkonu profese rychlejší. Dále Kopřiva 
(2000) poukazuje na workoholismus, jako na druhý možný 
faktor, který vede k rozvoji syndromu vyhoření. Workoholis-
mus (odvozeno od anglického slova work) je charakterizován 
jako závislost na práci. Pojem byl poprvé popsán v USA, jako 
analogie se slovem alkoholismus. V české literatuře se s tímto 
pojmem můžeme setkávat od 90. let 20. století. Třetí a posled-
ní vyvolávající faktor, který Kopřiva (2000) jmenuje, je „teror 
příležitostí“. Kdy sestra není schopna odmítnout další úkol a 
je jimi přehlcena. V praxi to nemusí být jen příležitosti, které by 
sestře přímo pomohly při vzestupu po kariérním žebříčku, ale 
mohou to být každodenní pracovní úkoly. Všechny to dobře 
známe, když v jeden moment začne neodbytně zvonit telefon 
a signalizace na pokoji pacientů, ve dveřích stojí lékař, který 
velmi nutně potřebuje najít RTG snímky některého z vašich 
pacientů. A co teď, čím začít? Sestra prožívá vnitřní konfl ikt. 
Jaké činnosti se má věnovat dřív? Má jít na pokoj k paciento-
vi, zvednout drnčící telefon, nebo vyhovět žádosti lékaře? A 
to je jen špička ledovce. Nedostatek času, souběžná přítom-
nost mnoha stresorů a neschopnost pohotového rozhodování 
jsou dalšími negativními hybateli v rozvoji syndromu vyhoření 
u všeobecných sester.

Co tedy dělat, aby syndrom vyhoření vůbec nevznikl? Staré 
pořekadlo našich babiček praví, že „gram prevence je lepší 
než kilo léčby“. Udělejte si tedy čas na své koníčky, samy na 
sebe, rodinu a přátele. Naučte se říkat ano, ale i ne s ohledem 
na své tělesné a psychosociální limity. Uvědomte si, co je pro 
vás v životě důležité a jaké máte priority. Dělejte si přestávky 
a uvědomte si, že jste jen lidé s omezenou kapacitou energie. 
Přistupujte k sobě s laskavostí a vlídností, stejně tak jako pe-
čujete o své pacienty.
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VYUŽITÍ JEDNODUCHÝCH RELAXAČNÍCH TECHNIK 
BĚHEM ČASOVĚ OMEZENÉHO PROSTORU
Jiřina Víchová V náročném povolání zdravotní sestry zbývá velmi 

málo času na osvěžení či krátké vypnutí, natož na 
relaxaci. Přesto je možné využít k odpočinku i chvilku 
během pracovní přestávky. Existuje několik jednodu-
chých technik a možností, jak povzbudit vlastní rege-
nerační schopnosti našeho organismu, např. krátká 
automasáž, aromaterapie, dechové cvičení.

O přestávce otevřeme okno a vyvětráme si. Nezapo-
meňme také na pitný režim: pro povzbuzení vypije-
me pohár vody, enzymatický živý nápoj z ječmene či
zelený čaj s citronovou trávou. Do sesterny si poří-
díme odpařovací nádobu (keramický kužílek, kostku 
či talířek bez glazury), na kterou ve volné chvíli káp-
neme 5 kapek éterického oleje. Použijeme levanduli
lékařskou, citron, grep, geránium nebo neroli, které
v malém množství působí relaxačně. Nemícháme
více jak 3 esence dohromady.

„Jen pár minut“ – chvilka, kdy si opravdu jen vy-
dechneme. Osvěžíme se květovou vodou s neroli 
nebo levandulí, použijeme ji přímo jako sprej na obli-
čej. Necháme volně uschnout.

„O krátké pauze“ – sedíme na židli a kroužíme ra-
memenyny, ststáháhnenememe jjee dodozazadudu aa ttlalačíčímeme ddololůů. ZZavavřeřeme
očočii, rramamenenaa uvuvololnínímme, lale sedídíme rov ěně. RRuce složí-



1313

Moje zdraví

me v klíně a zhluboka dýcháme do plic, potom do 
břicha. Jak víme, dýchání uvolňuje stres. Provede-
me krátkou automasáž uší, kam se promítají všech-
ny části našeho těla, ale vzhůru nohama. Lalůček je 
hlava, v horní části boltce bederní páteř. Masírujeme 
odshora dolů, citlivá místa promneme několikrát. Za 
uši se můžeme i trochu tahat, odtahovat od hlavy, 
nebo jimi kroužit. Na škodu není promasírovat prsty i 
vlasový porost za ušima.

„Při delší přestávce“ – věnujeme pozornost no-
hám, respektive lýtkům. Ideální je udělat si masáž 
vzájemně s kolegyní, ale zvládneme to i sami, nohu 
opřeme o druhou židli. Použijeme směs rostlinných 
olejů s éterickými oleji z cypřiše, rozmarýnu a máty 
peprné, která stimuluje cirkulaci krve a pomáhá udr-
žet pružnost a lehkost nohou. Naneseme ji do dlaní 
a jemně promneme, masírujeme směrem od kotníků 
vzhůru, jemnými tahy se vracíme dolů. Několikrát 
zopakujeme, netlačíme na zadní stranu kolen. Ma-
sírujeme pravotočivými pohyby prstů kolem kotníků. 
Kolena obkroužíme palci. Skončíme hladivým tahem 
směrem od kotníků vzhůru. Jde o jemnou hladivou 
masáž bez výrazných tlaků. Nemusíme se obávat, 
ani když máme výrazné křečové žíly. Vystouplé mís-
to při masáži vynecháme. Nakonec nohy na chvilku 
natáhneme na druhou židli do vodorovné polohy i 
výš a vnímáme vůni olejové směsi. Je fajn, když si 
tuto masáž můžeme dopřát i po návratu domů.
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Květiny pro zdraví
Přírodní i BIO přípravky z Provence 
pro vaši relaxaci a povzbuzení smyslů.

www.kvetinyprozdravi.cz
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V posledních několika měsících informují 

česká média o připravovaných opatřeních 

vlády, která mají přinést 10% úsporu pro-

středků na platy zaměstnanců ve veřejných 

službách, zdravotnictví nevyjímaje. Vedle

připravovaných vládních změn na úpravu 

odměňování platem vstoupil v účinnost no-

vý katalog prací, který rovněž významným 

způsobem ovlivňuje platy řady nelékařských

pracovníků. Jaké jsou tedy platové podmín-

ky nelékařů v ČR a jaké jsou rozdíly v odmě-

ňování nelékařů platem a mzdou?

Nový katalog prací
Dne 1. 10. 2010 vstoupil v účinnost nový kata-
log prací č. 222/2010 Sb., který u nelékařských 
povolání přináší řadu změn. U téměř dvou de-
sítek zdravotnických povolání byly navýšeny 
platové třídy, u některých byl radikálně změ-
něn jejich obsah a bylo doplněno několik zcela 
nových povolání. U všeobecných sester, které 
tvoří více než polovinu nelékařských pracovní-
ků, byla zrušena 8. platová třída, byly zrušeny 
pojmy „dílčí“ a „komplexní“, které v praxi pů-
sobily řadu výkladových problémů, a nově se 
nerozlišuje mezi ošetřovatelskou péčí „základ-
ní“ a „specializovanou“, která se u sester velmi 
těžko odděluje, a zavádí se pojem „ošetřova-
telská péče“. V 9. platové třídě je ošetřovatel-
ská péče pod dohledem, v 10. platové třídě 
bez dohledu a dále vysoce specializovaná 
péče pod dohledem. V 11. třídě je poskytová-
ní ošetřovatelské péče bez dohledu, k jejímuž 
výkonu je nutná specializovaná nebo zvláštní 
odborná způsobilost. Ve 12. platové třídě pak 
zůstává poskytování nejnáročnějších vysoce 
specializovaných výkonů. Zařazení ostatních 
nelékařských zdravotnických pracovníků na-
leznete v novém katalogu prací nebo na 
www.zdravotnickeodbory.cz.

1414

V posledních několika měsících informují 

česká média o připravovaných opatřeních 

vlády, která mají přinést 10% úsporu pro-

středků na platy zaměstnanců ve veřejných 

službách, zdravotnictví nevyjímaje. Vedle

připravovaných vládních změn na úpravu 

odměňování platem vstoupil v účinnost no-

vý katalog prací, který rovněž významným 

způsobem ovlivňuje platy řady nelékařských

pracovníků. Jaké jsou tedy platové podmín-

ky nelékařů v ČR a jaké jsou rozdíly v odmě-

ňování nelékařů platem a mzdou?

Nový katalog prací
DDnDne e e 1.1.1 1110.0. 2010100 vsvstotooupupupililil vvv úúčičič nnnnnnososo tt nononn vývýý kkataata-aa-a-
lol gg prprací í čč.č. 222222//22010100 SbSb.,., kteterýrý uu nnneelékéékařařskskýcýccý h hh
popovovolálání přřináášíší řřadadu u zmzměněn. UU téétéměměměměř ř dvdd ouou dde-ee-
sísítetek k zdzdraravovotnnicckýkýchch ppovovoolánánní bybyyyllylylly nnavava ýšýšene y 
plplatatovové é třídy, uu nněkěkteterýrýchch bbylyl rrradaada ikikálálněněněn zzměmě-
něněn jejijich oobsahah aa bbylylo o ddoplplněněnono nněkěkolollikikkikkk zzcecelal  
nonovývýchch ppovovolánní. UU vvšešeobobececnýnýchch ssesesteteter,r,r, kteréré 
tvtvořoří í vívícece nnežež ppololovovininu neléékakařskýkýchh pppprararacccoc vní-í-
kůků, bybyylala zzrurušešenana 88. plp atovvá třřtřídída, bbyly yy y zrzrzrušušu ene y 
popojmjmy y „d„dílílčíčí““ a a „k„komomplplexníní“,“, kteeréré v ppppppraraxi ppů-
sosobibilyly řřadaduu vývýklkladadovovýcýchh prproboobléléééééémmůmůmůmmm ,, a a a nnonově se e 
neneroozliššujuje e memezizi oošešetřt ovovatatelelle skskskoouo  péčéčéčí í „z„zzákáklal d-
níní“ a „sspepecicialalizzovovaanouuo “,“,“ kktterá sse u u sesess ststeererer vvvvelele mm
tětěžkž o o ododděděluujeje, a a zazaváv díí se poojejem m „„oošeešeetřtřtřtřtřoovovv
tetelslskáká ppéčéče“e“. VV 9.9. platové tříídědě je e oššetettřořořořořovavaaa
skská á pépéčečee ppodoo ddohoho ledem, vv 110.. pplaatotooovvvévévé t
beb z z dodohlh deduu a dádále vysysococee sspspececiaaialililizoz
pépéčeče ppodod ddohledeem.m. VV 111.1.. ttříříídědě jje e ppopopoosksk
níní oošeetřtřovovatatelskské é pépéčeče bbbezez ddohohleedudu,,, k k
vývýkokok nunu jje e nunutntntná á sps ececciaiaialil zozovavanáná nebeboo
odbobornnáá zpzpzpůsů obililost.t VVVVe 1212. plplatatovové 
zůzůzz ststááváá posks ytovánání í nenejnjnárároočněějšjšícíc
spspsps ececializovavanýýýchch výkýkoonů. ZZařařazazenen
nneneléléékakařsřskýchh zdravoto nickýcý h h prpraa
leleeleznznetete e v novémm kakattaloguu ppraracící nn
wwwwww.w.ww zdzdrar votnickekeodddbobbboryyyry.cc.cz.zz

Platové 
podmínky
nelékařů 
v ČR
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Kategorie

Organizace MZ 

(plat)

Organizace obcí a krajů 

(plat)

Obch. spol. 

(mzda)

Ordinace praktika 

(mzda)

FN OLÚ ZÚ Nem. OLÚ ZZS Nem. Lázně
Pro 

dospělé
Stomatolog

Sestry, por. asistentky 27 836 26 432 21 267 23 413 24 837 30 966 22 755 18 883 16 800 14 976

OZPBD 27 098 21 830 22 104 23 440 22 022 30 263 23 592 18 707 0 20 175

ZPSZ 29 162 25 515 34 432 22 052 22 312 23 325 21 578 18 886 0 11 783

ZPOD 17 889 17 450 15 543 15 222 16 232 25 140 14 782 13 679 0 12 341

JOP 28 018 21 244 21 167 27 002 19 889 0 25 309 13 029 0 16 140

Celkem 29 376 22 774 24 999 23 272 21 705 31 733 23 937 18 171 16 910 16 504

Porovnání – plat versus mzda
Přestože je zdravotnictví fi nancováno převážně pro-
střednictvím veřejného zdravotního pojištění, jsou za-
městnanci odměňováni dvojím způsobem, a to pla-
tem a mzdou. Zatímco průměrný plat dosáhl v roce
2009 26 750 Kč, průměrná mzda zaměstnanců fy-
zických osob, církve, obchodních společností (a.s., 
s.r.o.), státních podniků a obecně prospěšných spo-
lečností dosáhla výše 22 840 Kč, což je o 3 910 Kč 
méně než průměrný plat. Nejvyšší průměrné výděl-
ky mezi nelékaři zaujímají zaměstnanci ZZS, a to 
zejména díky příplatkům členů výjezdových skupin. 
Naproti tomu nejhůře jsou odměňováni nelékaři v sa-
mostatných ordinacích praktických lékařů. Průměr-
né výdělky v jednotlivých zdravotnických zařízeních 
v roce 2009 jsou uvedeny v tabulce.

Pásmové odměŇování
Platem je v českém zdravotnictví odměňováno 
39 % všech zaměstnanců, z toho více než 61 tisíc 
tvoří nelékařští zdravotničtí pracovníci. Jedná se 
o zaměstnance příspěvkových organizací, fakultních 
nemocnic, hygienických stanic a jiných organizač-

ních složek státu. Podle současné legislativy je kaž-
dý zaměstnanec zařazen do jedné ze 16 platových 
tříd podle nejnáročnější práce a do jednoho ze 12 
platových stupňů podle délky započitatelné praxe. 
Na základě platové třídy a stupně je zdravotnické-
mu pracovníkovi určen platový tarif ve třetí nejvyš-
ší stupnici platových tarifů. Podle návrhu vlády by 
však od 1. 1. 2011 nemusel zaměstnavatel přihlížet
k délce praxe, ale mohl by libovolně určit platový tarif 
v rozmezí 1. až 12. platového stupně (tzv. pásmové 
odměňování). Zaměstnanec s dlouholetou praxí by 
tak mohl být zařazen i do nižšího platového stupně, 
naopak např. absolventi by si mohli polepšit a být 
zařazeni do vyšších platových stupňů. Návrh vlády 
prozatím nebyl schválen, ale může to být jen otázkou 
několika málo dní, proto odborové svazy vyhlásily na 
dne 8. prosince stávku ve snaze zabránit tomuto 
pásmovému odměňování.

Ing. Tereza Havelková

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

havelkova.tereza@cmkos.cz

O práci po práci

Zkratky:

OZPBD – ostatní zdravotničtí pracovníci s odbornou  
  způsobilostí bez odborného dohledu (ra- 
  diologičtí asistenti, zdravotničtí laboranti,  
  farmaceutičtí asistenti, záchranáři aj.)
ZPSZ  – zdravotničtí pracovníci se specializovanou
   způsobilostí (fyzioterapeuti, kliničtí psycho-
  logové, kliničtí logopedi aj.)

ZPOD – zdravotničtí pracovníci pod odborným do- 
  hledem (sanitáři, ošetřovatelé, maséři, řidiči
   ZZS aj.)
JOP  – jiní odborní pracovníci
OLÚ  – odborný léčebný ústav
ZÚ  – zdravotnický ústav
ZZS – zdravotnická záchranná služba

zz



16161616161111116

Pavel Hanuška

Skupinu NO NAME není třeba nijak obšírně před-

stavovat. Už dlouhou dobu se tahle příjemná par-

tička ze Slovenska pevně usadila na českém hu-

debním trhu. Určitě nepřehlédnutelnou osobností 

je zpěvák a textař Igor Timko, který se taky pro 

náš rozhovor stal na chvíli mluvčím celé skupiny.

Tvorba skupiny jde tak trochu mimo ustálené hu-

dební proudy, bylo to od počátku vaším záměrem?

Nikdy jsem se nad naší tvorbou takto nezamýšlel. 
Jednoduše řečeno, píšeme o tom, o čem přemýšlí-
me. Ale určitě mi lichotí, že si tohoto aspektu v naší 
tvorbě lidé všímají.

Texty jsou silnou stránkou NO NAME, vycházejí 

z vlastních prožitků autora?

Většinou je to tak. Ale máme i některé písničky, kte-
ré vznikly na základě převyprávěného příběhu nebo 
zážitku. No a v neposlední řadě je pro mne dokona-
lou motivací také fantazie. A tu já mám sakra bujnou.

Jste jedna z mála současných slovenských sku-

pin, která má velice silnou pozici u českých fa-

noušků. Čím myslíte, že to je?

To kdyby se vědělo, tak to jistě začnou kopírovat také 
ostatní slovenské kapely. Vtip je v tom, že někomu 
se to podaří a někomu ne, ani kdyby se rozkrájel. 
Je ovšem třeba říci, že se vždy snažíme nabídnout 
maximum, co se týká interpretace a kontaktu s lidmi. 
Obecně si myslím, že jsme na sebe dost nároční. 

Určitě je to cítit i z pódia a adekvátně pak vypadají 
i reakce...

Vaše poslední autorské studiové CD vyšlo v roce 

2008, kdy se můžou fanoušci těšit na další?

Podle mých informací v nejbližších dnech vychází 
naše úplně nové DVD, kde si budou moci posluchači
– diváci vychutnat naše zatím poslední turné, které 
jsme odjezdili při příležitosti první dekády existence 
skupiny v profi  branži. Viděl jsem ho před jeho fi nální 
distribucí a jsem na něj velice pyšný.

Hodně muzikantů si vyzkoušelo muzikál nebo 

fi lm, nechystáte se také?

Já jsem vystudoval herectví a natočil jsem pár insce-
nací a také televizních fi lmů. To bylo v časech, kdy 
se ještě fi lmy běžně točily. Dnes je to na Slovensku 
spíše výjimkou, lépe řečeno vzácností. Momentálně 
mne to do divadla neláká. S kapelou zažíváme skvě-
lé období už deset let, takže bych rád v této partě 
lidí zůstal.

V lednu se chystáte do Prahy na ples zdravotních 

sester. Jaké s nimi máte zkušenosti?

No když jsem byl nemocný, tak jen ty nejlepší a když 
jsem zdravý, tak ještě lepší. Velice se na ten večer tě-
šíme. Koneckonců zdravotní sestřičky hrají v mužské 
fantazii zásadní roli! Možná vznikne i nějaká nová pí-
seň ... uvidíme.

Jaký je pro Vás vůbec rozdíl mezi hraním na kon-

certě a na plese?

Tak to se nechte překvapit. Až tam budeme, tak sami 
uvidíte.

Koneckonců zdravotní sestřičky hrají v mužské fantazii zásadní roli! Možná vznikne i nějaká nová píseň ... uvidíme.

   
Když mám volno
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Více informací na www.sesTrynasal.cz
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Tomáš Laub se narodil roku 1963. Po gymnáziu 

absolvoval nástavbu Radiologický laborant na 

střední zdravotnické škole a od roku 1984 pra-

cuje ve zdravotnictví. Studia si doplnil atestací 

z radiodiagnostiky v roce 1993 a v letech 2004 – 

2007 absolvoval bakalářské studium v oboru Ra-

diologický asistent na Zdravotně sociální fakultě 

Jihočeské univerzity. V současné době pracuje 

ve VFN v Praze, na oddělení Nukleární medicíny. 

Co se týče grafi ky, jednalo se o samostudium 

s konzultacemi u akademické malířky, grafi čky, 

Marie Blabolilové. Více než deset let odborně spo-

lu pracuje s nakladatelstvím Informatorium.

Ukázky grafi ky najdete na webových stránkách: 
www.laubtomas.websnadno.cz

V jeho tvorbě zvítězila grafi ka

Důvod je prozaický. Grafi ky se dobře archivují a uklá-
dají, to samé i desky na tisk. Velká výhoda je také 
v možnosti tisk opakovat a aktivně do něj zasáhnout. 
Není to jen reprodukce, jak si lidé často myslí. Na-
víc je to dost technická záležitost – zinkový plech, 
ostřihání, připravení, příprava asfaltového krytu na 
lept, ředění kyseliny, papíry, klížení, barva – ředění, 
nastavení tlaku při tisku, sušení, archivování. Vše se 
dá ale velice dobře naplánovat, a tak jsou zde i pau-
zy, které se dají vyplnit jinak – četbou, přemýšlením, 
návštěvou výstavy, nebo pozorováním.

Asi si hodně lidí pomyslí cosi o bohémské volnosti, 
ale ve skutečnosti se musí vše, co souvisí s grafi kou, 
dobře promyslet. Jak vzhledem k omezeným prosto-
rám v bytě, tak kvůli technologiím – škrabání, leptání, 
tisk, archivace. Tomáš Laub proto pracuje na více 
věcech najednou, skici má připravené ve velikosti 
1 : 1, po vyškrabání si musí připravit věci na leptá-
ní, takže opět vše vytahat, rozmístit a pak zase po 
leptání uklidit, aby se vešel do bytu, a při tisku zase 
vše roztahat – vytáhnout satinýrku, sklidit stůl, aby 
bylo dost místa na nanášení barvy, pak opět uklidit, 
zapsat příslušnou desku dle katalogu, umýt a ošet-
řit a dle pořadového čísla a uklidit, aby měl kdykoli 
k dispozici. Sušení – velké papírové kartony se mu-
sejí rozložit a na sebe klást grafi ky a prokládat dal-
šími kartony a pak zase přeházet, použít nové, až 
do usušení. Po usušení zase zapsat grafi ku do kni-
hy, kde si registruje všechny grafi ky, očíslovat dle 
nákladu, rok, technika, kolik vytiskl, komu prodáno. 
Je to nutné, aby vše bylo řádně evidováno. Jedná 
se o originály. Pak ostřihat, ořezat, zařadit. Také si 
musí zapisovat kdy a kde se koná jaká výstava, to 
všechno je taková úředničina, kdepak bohéma! Ale 
je to vlastně všechno příjemné, být vlastním organi-
zátorem, považuje to za největší relaxaci, dělat si své 
vlastní věci s vlastní zodpovědností.

yy.. 

mm 

y

Jeho práce vycházejí z reality

Ta je jen určitým způsobem upravená, stylizovaná. 
Sám to vysvětluje tím, že s jeho fantazií to nebude 
pravděpodobně zase tak divoké, jak to vypadá. Věci 
dělá takové, čím se mu líbí, nebo ho něčím zaujmou. 
Je to jeho osobní pohled na skrytou krásu či zajíma-
vost, na náladu, atmosféru určitého pohledu, zážit-
ku... zachytit to je někdy docela těžké.

Abstrakce jej zatím neláká

Nelákala jej nikdy a nepředpokládá, že to někdy 
bude lepší. Abstrakce prostě není to, co by mu chy-
bělo, nebo o co by se někdy pokoušel. Možná ně-
kdy, ale silně o tom pochybuje. I tak mu jeho náměty 
připadají hodně dobrodružné samy o sobě. Abstrak-
ce takový posun nedovoluje.

Další umělecké zájmy

Kdyby to nebylo nic z výtvarného umění, tak by se 
věnoval asi poezii, zachycení slovy toho, co vidí. 
Možná fotografování. Netuší. Něco by určitě dělal, 
ale určitě by se nevěnoval sbírání umění.

A v téhle souvislosti nemohl zapomenout citovat dů-
ležité věty Abrahama Lewina, ve kterých jde o to, 
PROČ se vlastně dělá a bude dělat umění – „Touži-
li jsme po umění jakožto nejvyšším vyjádření lidské 
existence a pěstovali všechny jeho formy, nakolik to 
bylo v našich silách a schopnostech. Kultura – měla 
by nám připomenout naši minulost a povzbuzovat 
nás k lepší budoucnosti.“ (A. Lewin, Pohár slz, Aca-
demia 2008)

Tomáš Laub byl prvním, ale určitě ne posledním 

z těch, s jejichž tvorbou se budete moci v Sester-

ně seznámit. I on sám je zvědavý na další autory i 

na zajímavé články v našem časopise.

Když mám volno
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Lyže, snow
board

Když mám volno
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Pavel Hanuška

Sníh láká milovníky zimních sportů ven, užít si rychlé jíz-

dy a krásné přírody. Hodně našich lyžařů vyráží za zážitky 

do zahraničí. Ale u nás doma přece také není nouze 

o možnosti vyřádit se na sjezdovkách.

Úsporně

Šumava, to jsou především klidná horská zákoutí a malé ves-
ničky. Bydlet v selském stylu a navíc nedaleko od sjezdovky 
můžete v rodinném penzionu Selská chalupa, který je jen 400 
metrů vzdálen od sjezdovky na Zadově. V penzionu najdete 
restauraci, saunu, vířivku a pro ty, kteří nevydrží bez internetu, 
také WiFi připojení.

Prodloužený víkend v Selské chalupě

ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
dva půlhodinové pobyty v sauně
3denní skipas

Cena 2 240-2 540 Kč
www.selskachalupa.cz

S neomezeným požitkem

Jeseníky patří k našim nejkrásnějším horským oblas-
tem. A Praděd je jedním z lyžařských středisek s nej-
delší zimní sezónou. Sporthotel Kurzovní ve známém 
centru Ovčárny nabízí slušný standard za slušnou 
cenu. Nechybí tu ani velice dobře vybavené wellness 
centrum. Hotel nabízí i fi nančně nenáročné ubytování 
v pokojích se společným sociálním zařízením.

Prodloužený víkend ve Sporthotelu Kurzovní

ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji 
 se snídaní
tři časově neomezené vstupy do wellness 
 (whirlpool, sauna, parní lázeň) 
3denní skipas

Cena 2 550-3 780 Kč
www.sporthotelkurzovni.cz

Luxus a pohodlí

Harrachov asi není třeba představovat. Hotel Karoli-
na leží jen coby kamenem dohodil od areálu Čertova 
hora. Výhodou hotelu je wellness centrum, kde může-
te nechat po celodenním sportování svému tělu spo-
činout a uvolnit se.

Prodloužený víkend v hotelu Karolina

ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém pokoji
       s polopenzí
3 jedenapůlhodinové pobyty
ve wellness centru 
3denní skipas

Cena 3 320-4 770 Kč
www.hotelkarolina.cz

ˇ

Když mám volno
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Jizerky jsou klasika

Horský hotel Sport v Horním Polubném je ideálním vý-
chozím bodem pro běžkařské túry po hřebenech Ji-

zerských hor. Po celodenním sportování jistě přijde 
vhod i gastronomický zážitek v hotelové restauraci, 

kde si pochutnáte na dobrotách pravé domácí 
kuchyně. Okolí je známé především množstvím 

rozhleden, které se mohou stát výhodným cí-
lem výletů na běžkách.

Víkendový pobyt

ubytování na 2 noci ve dvou- 
    lůžkovém pokoji s polopenzí

 Cena 780-1 040 Kč
 www.horskyhotelsport.cz

V srdci národního parku

Pokud chcete sportovat na běžkách 
uprostřed asi nejméně dotčené pří-
rody u nás, pak je chalupa Kahab-
ka v obci Borová Lada tím pravým. 
Ubytovací podmínky jsou vskutku 
rustikální, ale na dostačující úrovni. 
V chalupě je vybavená kuchyňka, 
společenská místnost a úschovna 
lyží. Přímo vedle chalupy vedou 
strojově upravené běžecké 
stopy na Zadov, Kvildu, Hor-
skou Kvildu, Zhůří, Fili-
povu  Huť nebo Mod-
ravu.

Víkendový pobyt

    ubytování na 2 noci   
 ve dvoulůžkovém pokoji

Cena 560 Kč
www.levne-ubytovani-

-sumava.eu

                              Lyžařský ráj na Čeladné

Beskydy není nutné představovat. 
Obec Čeladná leží přímo na hranici 
CHKO, a hotel U Holubů se tak stal 
oblíbeným právě u zimních turistů. 
Jsou tu možnosti sjezdového lyžo-
vání, ale podmínky jsou tu ideální 
především pro výlety na běžkách 
nebo výstupy na sněžnicích. Ho-
tel je vybaven vlastním wellness 
centrem a samozřejmě restaurací. 
Kromě běžných pokojů se můžete 
také ubytovat v apartmá ve stylu 
40. let nebo v luxusním s bezbari-
érovým přístupem. V nabídce jsou 
zvýhodněné pobytové balíčky pro 
páry, rodiny a seniory.

Víkendový balíček pro pár

ubytování na 2 noci 
       v apartmá
luxusní večeře při svíčkách
strava formou polopenze
1 hod. whirlpool + sauna
ovoce na pokoji
uvítací přípitek
              
Cena 4 500 Kč
www.uholubu.com

běžky

20
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Lipno pro bruslaře

Lipenské přehradní jezero v zimě pravidel-
ně zamrzá, a tak se stává skutečným el-

dorádem pro bruslaře. Kousek od Horní 
Plané najdete penzion U Méďů. Nabí-

zí nadstandardně vybavené pokoje 
s perličkovou vanou a chromoterapií. 
Součástí penzionu je také restaura-
ce s barem, bazén a malé wellness 
centrum. Z většiny pokojů a sa-
mozřejmě z restaurace je výhled 
přímo na jezero. K dispozici po 
celém penzionu je WiFi připojení 
zdarma.

Prodloužený víkend v penzionu 

U Méďů

ubytování na 2 noci ve dvou-  
 lůžkovém pokoji se snídaní
dva vstupy do wellness 
 (whirlpool, infrasauna, bylin-  
 ková pára)
neomezený vstup do bazénu

Cena 1 440-1 540 Kč
www.lipno-hochfi cht.cz

Není nad vlastní rybník

Obec Kovářová leží kou-
sek od Bystřice nad Pern-
štejnem, vysoko nad údolím 
řeky Svratky, v centru přírodního 
parku. Právě tady se můžete ubytovat 
v privátu Panorama, jehož název mluví za 
vše. Celý objekt je nekuřácký, a je tedy velice 
vhodný pro pobyt s dětmi. Za zimními radován-
kami tady nemusíte chodit daleko. Majitelé vlast-
ní jak lyžařský vlek, tak rybník o ploše 650 m2. 
Právě na něm se v zimě nejen bruslí, ale můžete 
tady proniknout do základů curlingu.

Prodloužený víkend v privátu Panorama

ubytování na 2 noci ve dvoulůžkovém
  pokoji se snídaní
využívání vleku a aktivity na rybníce

Cena 580 Kč
www.kovarova.eu

Kanada v Čechách

Za zimními radovánkami nemusíte jet na hory. 
Přímo v jižních Čechách, nedaleko Jindřicho-
va Hradce, je oblast, která dostala název 
Česká Kanada. A právem, v zimě je tu sku-
tečně jak na horách. V Nové Bystřici se mů-
žete ubytovat v penzionu U Dračice. Ubytování 
v příjemném prostředí s možností celodenního 
stravování ocení milovníci romantiky jižních Čech. 
Kromě běžeckých tratí se tady v zimě bruslí na 
okolních rybnících, kterých je na výběr hned ně-
kolik. Od poloviny února do března nabízí penzion 
40% slevu na ubytování. 

Prodloužený víkend v penzionu U Dračice

ubytování na 2 noci 
 ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní
možnost využívat vinný sklípek a klubovou  
 místnost s krbem
  
Cena 580 Kč
www.udracice.cz

 

brusle
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Salsa je jedním z nejdynamičtějších hudebních sty-

lů, s ní je spojen tanec, ve kterém jde především 

o vášeň a svádění. Někteří tanečníci ji dokonce 

přirovnávají k milostné předehře. Tanečník po-

skytuje partnerce na parketu nejen pocit bez-

pečí, ale také velkou dávku smyslnosti a dob-

rodružství. Ta na oplátku svádí partnera svými 

křivkami a vnadnými tanečními pozicemi a po-

hyby. Oba partneři by měli tancovat vždy pře-

devším jeden pro druhého. To ale neznamená, 

že přihláška na lekce salsy je vhodná jen pro 

zkušené svůdníky a svůdnice.

Na kurzy SALSY se nemusíte přihlašovat jen 
s partnerem, ale můžete navštěvovat také kurzy 
pro jednotlivce, kde se naučíte dynamické taneční 
i krokové variace, kterými potom partnera překva-
píte a tanec v páru jimi ozvláštníte. Kurzy jsou vhod-
né pro všechny, kteří milují pohyb a dobrou náladu. 
Naučíte se, jak svádět a správně komunikovat svými 
gesty, jak v sobě rozproudit emoce a vášeň, ale hlav-
ně, jak se cítit dobře ve vlastním těle a přijmout sama 
sebe takovou, jaká jste. Důležitá je u salsy koncent-
race na vnitřní dynamiku pohybů a prožívání hudby 
(tumbao) tak, aby naučené kroky přešly taneční-
kům plně do krve a ti je používali naprosto sa-
mozřejmě a přirozeně. Pak už si mohou salsu 
přizpůsobit svému naturelu a temperamen-
tu. Při tancování salsy se zapojují svaly 
celého těla. Proto se začíná nejdříve 
krátkou rozcvičkou, sestávající se 
ze samostatného protažení
všech partií těla. To je dů-
ležité pro koordinaci po-
hybu při kombinování
různých krokových 
variací. Pak už ná-
sleduje taneční 
salsa rozcvička 
s navazující výukou 
jednotlivých kroků 
a krokových variací. 
Přijďte si s námi za-
tancovat na naše kur-
zy salsy, objevte v sobě 
radost z pohybu a života,  
buďte svůdná a sexy! 

Salsa je jeeededededníníníímmm mm zzz nenejdjdjdynynamamammmmmmmičičičičiičičtětětěttětějšjšjšjšj íícících h huhuhuuhuddedededdebnbnnících sty-

lů s ní jee spojen tanec ve kterém jde především
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Na kurzy plné vášně vás zve Agnieszka Przyhoda
www.danceperfect.cz, www.fl amedance.cz
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 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

      

        
27. 1. 2011 se bude v rámci kolokvia konat sesterská sekce a 28. 1. 2011 paliativní seminář. 
 
Registrujte se včas na www.pragueonco.cz. 
Účast na kolokviu bude ohodnocena kredity. 

Generální partner:

1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

27. - 28. leden 2011
Clarion Congress Hotel Prague**** 
Praha 9, Česká republika

    Povolání SESTRA, JEDNA
z našich rolí, nikoliv JEDINÁ

Na rozehřátém oleji zpěníme 
cibulku, doplníme nakráje-
nou zeleninou a namočený-
mi houbami, zalijeme vodou, 
ochutíme a vaříme. Asi po 15 
minutách přidáme uvařenou 
cizrnu (předem přes noc na-
močenou), necháme prohřát a
posypeme sekanou petrželkou.
Podávejte větší porci.

170 g kapra 890 kJ

5 g sardelové pasty 50 kJ

citronová šťáva 20 kJ

40 g cibule 80 kJ

200 g barevných paprik 240 kJ

150 g brambor 500 kJ

zelená petrželka 20 kJ

drcený kmín, sůl, chilli paprička

KAPŘÍ PODKOVY PEČENÉ NA PAPRIKÁCH, BRAMBORY
1 porce: EH 1 800 kJ, B 36 g, T 13 g, S 42 g, chol. 94 mg, vláknina 7 g
B 32 %, T 27 %, S 41 %

Očištěného kapra nakrájíme na podkovy. 
Omyté a osušené porce pokapeme citro-
novou šťávou, potřeme sardelovou pas-
tou, pokmínujeme a dáme do pekáčku. 
Očištěné papriky a cibuli nakrájíme na 
nudličky, navrstvíme na kapra, dochutíme 
špetkou chilli papričky, podlijeme vodou 
a dáme péct na 20 minut do trouby při 
teplotě 190 °C. Podáváme s bramborem, 
ozdobíme jemně sekanou petrželkou. 
Větší porci vařených brambor omastěte 
lžičkou másla nebo rostlinného tuku.

Máslo utřeme s vanilkovým cukrem a žloutky do pěny, z bílků ušleháme sníh. 
Mrkev a jablka oloupeme, část jablek na ozdobu nakrájíme na plátky, zbytek 
jablek a mrkev nastrouháme a smícháme s moukou a kypřicím práškem. Po-
stupně vmícháme žloutkovou pěnu a sníh. Z bílků na ozdobu vyšleháme sníh. 
Těsto vlijeme do formy, na povrch navrstvíme plátky jablek, potřeme je ušle-
haným sněhem smíchaným s plátky mandlí a pečeme v troubě asi 45 minut.

KŘEHKÝ CELOZRNNÝ KOLÁČ S MANDLOVÝM SNĚHEM
1 porce: EH 1 110 kJ, B 8 g, T 8 g, S 39 g, chol. 62 mg, vláknina 4 g
B 12 %, T 27 %, S 61 %

40 g cizrny  570 kJ4 g sušených hub   60 kJ40 g řapíkatého celeru   60 kJ15 g mrkve  30 kJ15 g celeru  30 kJ10 g petržele  30 kJ20 g kedlubny  30 kJ50 g pórku  100 kJ15 g cibule  30 kJ5 g česneku  20 kJ5 g oleje  190 kJzelená petrželka  10 kJ50 g chleba  510 kJsůl, mletý pepř, nové koření

RECEPTY Z KNIHY HUBNEME S ROZUMEM TVOŘIVĚ, 
VARIABILNÍ JÍDELNÍČEK PRO HUBNUTÍ A UDRŽENÍ VÁHY

CIZRNOVÁ POLÉVKA „EINTOPF“, CHLÉB
1 porce: EH 1 670 kJ, B 18 g, T 9 g, S 61 g, chol. 0 mg, vláknina 11 g
B 18 %, T 20 %, S 62 %

Další knihy z nakladatelství Smart Press

BIOABECEDÁŘ HANKY ZEMANOVÉ

Hana Zemanová

50 g jablek      130 kJ50 g mrkve                         90 kJ1/4 vejce                           80 kJ5 g másla                       150 kJ3 g vanilkového cukru        50 kJ20 g celozrnné mouky    300 kJ70 g jablek na ozdobu     180 kJ25 g bílků na ozdobu       40 kJ3 g plátků mandlí             80 kJ1/8 kypřicího prášku       10 kJ

SLADKOVODNÍ KUCHAŘKA

Milan Palička

VÁNOČNÍ KUCHAŘKA PRO DCERU

Jana Florentýna Zatloukalová

Kompletní průvodce světem 
biopotravin. Představení suro-
vin, rady pro vaření, informace 
o léčivých vlastnostech po-
travin a spousta vyzkoušených 
receptů i s fotkami.

440 stran, 699 Kč

Užijte si advent 
s Vánoční kuchařkou 
pro dceru! Provoňte 
svůj domov domácím 
cukrovím a ve svátky 
oslňte slavnostní večeří.

160 stran, 299 Kč

Originální recepty a spousta 
inspirace pro nadšené ry-
báře a milovníky sladkovod-
ních ryb i pro ty, kdo chtějí 
zhubnout nebo jíst zdravě 
a přitom si pochutnat.

224 stran, 399 Kč
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www.smartpress.cz

StravováníStravoovánívĚ,

11 g
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Jíst bychom měli v 5-6 denních 
dávkách (snídaně – svačina –
oběd – svačina – večeře – event.
2. večeře) po 2-3 hodinách, a 
to i při směnném provozu. Při 
pravidelném přísunu přiměře-
ného množství potravy nemá 
tělo takovou potřebu ukládat 
energii do tukových zásob, a 
navíc se tak velmi dobře chrá-

níme před rozvojem diabetu II. 
typu. Díky pravidelnému jídel-
nímu režimu totiž udržujeme 
víceméně stabilní glykémii. 
V době, kdy člověk nespí, potře-
buje jeho tělo energii, ale mu-
síme si uvědomit, že bychom 
ji měli dodávat prostřednictvím 
lehčeji stravitelných jídel. Na-
posledy bychom měli jíst asi 

Doporučený denní energetic-
ký limit se pohybuje pro ženy 
mezi 8-10 000 kJ a pro muže
mezi 9-12 000 kJ na den, s od-
lišnostmi vzhledem k indivi-
dualitě metabolismu, pohybo-
vé aktivitě a náročnosti práce 
apod. Pracujete-li na směny, 
pak počítáme vždy den od sní-
daně do druhé večeře. Máte-li 

Nejedna zdravotní sestra řeší problém životosprávy při směnném provozu. Obzvláště 

pak při nočních směnách. Pracovat v noci a dohánět spánkový defi cit přes den je pro 

náš organismus velmi nefyziologické, proto je nanejvýš vhodné věnovat pozornost své 

životosprávě, abychom našemu tělu tyto situace pomohli do jisté míry zvládat. Pojďme 

si tedy připomenout základní pravidla, kterými bychom se v provozu na směny měli řídit.

Jídlo a směny

zachovávejte jídelní režim!h á jte jjídídíd llel íííní r žžžežežiiiim

Jezte pravidelně – 

energetický příjemenenenenererergege ititititi kkkckýýý pří
Dodržujte přiměřený

Stravování
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noční, pak další „den“ jakoby 
začal prvním jídlem, které si 
dáte během noci.
TIP!

Hlídejte si množství přijaté ener-
gie a vhodnost složení jídelníč-
ku pomocí programu sebekou-
čink, který naleznete zdarma
na stránkách www.stobklub.cz.

Problémem při dodržování jí-
delního režimu a vhodného jí-
delníčku vůbec může být fakt, 
že o jídle nepřemýšlíme pře-
dem a spoléháme na to, že si 
můžeme během práce koupit 
něco v kiosku či kantýně, auto-
matu apod. Skončí to pak tím, 
že do sebe v rychlosti vpraví-
me ne zrovna vhodné potravi-
ny. Zásadní rada tedy zní, aby-
chom jídlo promysleli včas a 
pokud není dostupné ke koupi 
na pracovišti, chystali si ho do 
práce s sebou.

Při práci v 8 či 12hodinovém 
směnném provozu není dodr-
žování pravidelného režimu tak
problematické, pokud se jedná
o směnu ranní, resp. denní. Při 
odpolední 8hodinové směně
bychom se měli vyvarovat ze-
jména nočního dojídání, které 
může po příchodu domů ná-
sledovat. Velmi náročné je, jak 
již bylo řečeno, zvládání směn 
nočních. Pro noční směnu pak 
lze použít následujících dopo-
ručení:

Zdravotní sestra nastupuje v 18
hodin na 12hodinovou noční 
službu (při 8hodinové lze užít 
stejná pravidla). Předpokládá-
me, že celou noc nespí.

TIP na 2. večeři!
• Jogurt s ovocem
• Zelenina s jogurtovým dipem

TIP na noční svačinu!
• Zeleninový salát s přírodním  
 sýrem a celozrnné pečivo
• Rybičková pomazánka, ce- 
 lozrnné pečivo a zelenina
• Sýr cottage, zelenina a chléb
• Knuspi se šunkou, sýrem a  
 zeleninou

TIP

• Sýr cottage s jablkem
• Tvaroh s ovocem a křehkým 
 chlebem

TIP

Inspirujte se recepty z nové ku-
chařky Hubneme s rozumem 
tvořivě, která přináší přes 200 
vyvážených receptů pro celo-
denní stravování. Jistě poskyt-
ne inspiraci i nehubnoucím!

Mgr. Jana Divoká 

STOB

Poznámka redakce:
Hubneme s rozumem tvořivě
Variabilní jídelníček pro hubnu-
tí a udržení váhy
Iva Málková – 
Jaroslava Štochlová
Obchodní informace
Formát 165 x 280 mm, krouž-
ková vazba v pevných des-
kách, 200 stran, cena 499 Kč
ISBN 978-80-87049-31-0 
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Stravování
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

velmi děkujeme za všechny došlé vyluštěné tajen-
ky z čísla 1/2010. Gratulujeme 7 výhercům a balíč-
ky s luxusním kompresivním zbožím od společnosti 
Maxis a. s. posíláme:

Marii Vybíralové (Nové Město na Moravě)
Tereze Beštové (Brandýs nad Labem)
Věře Blechové (Praha)
Marii Buchancové (Cheb)
Vladimíru Křepelovi (Drnovce)
Věře Břízové (Havlíčkův Brod)
Marii Medkové (Jindřichův Hradec)

Správná tajenka křížovky z čísla 1/2010 zní:

Maxis - to nejlepší pro vaše nohy!

Ve druhém čísle máme pro vás, luštitele, další pře-
kvapení. 3 úspěšní výherci obdrží balíčky francouz-
ské BIO kosmetiky, kterou na český trh přiváží spo-
lečnost ,,EF BHV, s.r.o.‘‘, působící na trhu v ČR od 
léta roku 2009 formou e-shopu „Květiny pro zdra-
ví“. Cílovou skupinou pro přírodní a BIO příprav-

ky, které se dovážejí z francouzské La Provence,  
jsou jak profesionálové (maséři, aromaterapeuti, 
kosmetičky, fytoterapeuti, homeopati i léčitelé), tak 
i běžní spotřebitelé či příznivci BIO  a přírodních 
produktů. Na e-shopu www.kvetinyprozdravi.cz
je možné vybrat si například přírodní masážní ole-
je, éterické oleje, květové vody, Bachovy esence, 
propolisové přípravky, bylinné extrakty, bylinné 
směsi fi rmy LA DROME, ale také ručně vyráběná 
mýdla ze Savonnerie de Marseille, toaletní vody 
z francouzské oblasti Grasse, parfémy do interiéru 
a 100% čistý a přírodní antiperspirant – kamenec.
Další informace naleznete na 

www.kvetinyprozdravi.cz

Tajenku zasílejte do 1. 2. 2011 na adresu redakce:
We Make Media, s. r. o., 
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, nebo na elektronic-
kou adresu: souteze@sesterna.cz. 

Do předmětu e-mailu napište: tajenka 2/2010. Ne-
zapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou si pře-
jete zaslat dárek, pokud se na vás štěstí usměje.
Příjemné čtení i luštění přeje redakce.

Soutěžíme
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Podívejte se, co doporučila fi rma Steilmann Praha spol. 
s. r. o., která se podílela na proměnách dvou milých žen, 
které pracují jako sestry v nemocnici. Při rozhodování, 
jaký typ oblečení bychom mohli oběma ženám nabídnout, 
rozhodovalo několik podmínek. Kategorie „sestřička“ pa-
tří zcela určitě mezi „hrdinky všedního dne“, u kterých se 
předpokládá, že zvládají hned několik poslání – být pro-
fesionálkou v zaměstnání stejně jako dobrou manželkou a 
matkou…Zvolili jsme oblečení z kolekce fi rmy Steilmann, 
protože odpovídá módním trendům a současně je i prak-
tické – příjemné a pohodlné, snadno se udržuje, neome-
zuje pohyb.

Naše řešení jsme nabídli oběma sestřičkám.
Jistě se alespoň občas naskytne slavnostní příležitost, 
pro kterou je nutné se mimořádně obléknout. Tehdy pře-
mýšlíme, zda „jít ve starém“, nebo zda se vyplatí pořídit si 
„něco nového“. 

Možná překvapivě si slečna Veronika, která je spíše 
sportovně založená, nechala doporučit černý kalhotový 
kostým z  materiálu polyester, viskóza, elastan a bavl-
něnou  bílou halenku. Sako je krátké těsně pod pasovou 
linii, vyštíhlené s užšími klopami a vycpávkami zvýrazňu-
jícími ramena, což odpovídá současnému trendu linie V. 
Bílá halenka přináší svým zpracováním předního dílu do 
sámků příjemně ženskou zdobnost. Celkový vzhled tak 
využívá kontrastu klasického stylu s rafi novanými detaily 
a přitom působí jasně a promyšleně. Pochopitelně nesmí 
chybět šperk, v tomto případě dlouhý závěs.

Paní Iva si jako základ oblékla jednoznačně nadčaso-
vé černé šaty ze splývavého polyesterového úpletu s řa-
sením pod špičatým  výstřihem, které lze kombinovat se 
sakem, šálou, nebo jen ozdobit šperkem. Tentokrát jsme 
zvolili krátké vyštíhlené sako s tkaným žakárovým vzorem 
s motivem růží. Světlá krémová barva ještě více rozsvítila 
tvář paní Ivy a naladila ji na slavností chvíle.

Se sestřičkami se setkáváme obvykle, když nás nemoc zažene do úzkých. Jejich uniformy 
pokládáme za samozřejmost. Jako všechny ženy se ale i ony rády hezky a módně oblékají.

Náš salon není největší, ale o to příjemnější komorní at-
mosféru vám nabízí. Design interiéru dotváří vybavení od 
fi rem Maletti a Beauty Star. Unikátní jsou zejména mycí 
boxy s bateriemi signalizujícími teplotu vody a polohova-
cími lůžky - první svého druhu v ČR. Barevné ladění všech 
prostor evokuje atmosféru pohody a harmonie.
Čas po aplikaci barvy klientkám ubíhá příjemněji díky 
dvěma plazmovým televizím. Poloha v blízkosti Václav-
ského náměstí takřka v historickém centru Prahy umož-
ňuje klientkám a klientům spojit návštěvu v kadeřnickém 
salonu Jarky Čechové s nákupy v luxusních buticích i 
s večerním kulturním životem.

PR  MENY

Co nabízíme:
• Osobní přístup
• Tvorbu účesů v souladu s vaší osobností a sty lem
• Tradiční i nejnovější vlasové úpravy, 
 klasiku i změny k lepšímu
• Flexibilitu, s níž vyjdeme vstříc 
 vašim časovým možnostem
• Tým kreativních kadeřníků s dlouholetou praxí a úspě-
 chy na domácí, ale také zahraniční kadeřnické scéně
• Veškeré vlasové úpravy
• Střih – všechny techniky
• Barvení – novinka: french contrast!
• Barvy: L´Oréal
• Účesy pro slavnostní příležitosti
• Aplikace profesionální vlasové kosmetiky předních  
 značek L´Oreal Professionnel a série Expert
• Péči o zdraví vlasů
• Vlasové kúry, zábaly, masáže ap.
• Ošetření prostředky osvědčených značek: Kerastase  
 (luxusní řada pěsticích produktů)
• Bezplatné poradenství pro domácí ošetřování 
 Více na www.jarkacechova.cz
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U slečny Veroniky jsme zkrátili vlasy o 5 cm a sestříhali směrem do obličeje.
Modelka má vyšší čelo, proto jsme zvolili patku. Barvu jsme použili v odstínu 
hnědé s měděnými proužky pro celkové zjemnění obličeje a zvýraznění barvy 
očí. Výsledný účes jsme zafi xovali lakem na vlasy.
  

U slečny Veroniky jsme zvolili jemný make-up jen pro sjednocení obličeje, 
zafi xovali jemným pudrem a tváře zvýraznili tvářenkou v odstínu červené, kte-
rá obličej krásně rozzáří, a působí tak svěžím dojmem. Oční stíny jsme použili 
v odstínu hnědé v kombinaci s oranžovou a nanesli je na celé pohyblivé víčko 
i na spodní část jako linku. Použili jsme černou řasenku, obočí jsme zvýraznili 
tmavým stínem a na rty jsme použili jen lesk v tělovém odstínu.
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Před

Po

Sako 3 990,-Kč
Kalhoty 1 990,-Kč
Halenka 1 690,-Kč
Šperk 690,-Kč
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U paní Ivy jsme se rozhodli změnit razantně délku vlasů, celkové sestříhání 
pro vytvoření objemu. Barvu jsme lehce zesvětlili. Tím jsme docílili mladistvěj-
šího a zářivějšího vzhledu, který lépe koresponduje s paní Ivou. Použili jsme 
barvu majirel - odstín zlatá hnědá a podél kontury obličeje jsme prosvětlili 
lehce tón v tónu. Na fi nální úpravu jsme použili pěnu na objem, sérum na 
konečky a lak na vlasy.

U paní Ivy jsme použili podkladovou bázi na vrásky a make-up pro vyzrálou 
pleť. Světlý pudr jsme zvolili do středu obličeje a pod oči. Pudrem ve stejném 
odstínu jako make-up jsme zafi xovali celý obličej. Odstín tvářenky je meruň-
kový, stíny v kombinaci tmavě fi alové a hnědé. Hnědou tužkou je i orámované 
celé oko, abychom vytvořili pevný tvar. Použitá byla černá řasenka a obočí 
je zvýrazněno tmavě hnědým stínem. Na rty jsme použili konturovací tužku 
v podobné barvě jako modelčiny rty. Ty jsme pak vyplnili rtěnkou a do jejich 
středu jsme nanesli čirý lesk.

Před

Po
Sako 2 990,-Kč
Šaty 1 990,-
Šperk 690,- 
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Benef ty – žádné h ty

Dobrý den,
chtěla bych se přihlásit do „Proměn“.
Váš časopis mě oslovil, je plný zajímavostí a energie.
Budu se těšit a držím palce,
Renata Staňková

Dobrý večer, děkuji Vám za časopis, 
je krásný a výpravný.
Pěkný večer,
Ing. Jiří Neumann

Dobrý den, vážená redakce,
dostal se mi dnes do rukou nový časopis SESTERNA. Velice mě 
1. vydání potěšilo a již s očekáváním vyhlížím další. Ráda bych se 
zkusila přihlásit do rubriky „PROMĚNY“. Jedna moje kolegyně byla 
na „Proměně“ a byla velmi nadšená a hlavně jí to od té doby sluší 
víc než předtím.
S pozdravem a přáním pěkného dne,
Marie Kolmačková

Jsem ráda, že vznikl časopis Sesterna a že je jiný než ostatní časo-
pisy pro sestry. Že se nezabývá jen odbornou tematikou naší pro-
fese a jeho stránky nejsou zaplněny pouze kasuistikami pacientů, 
jako je tomu v jiných časopisech určených sestrám. Oceňuji, že se 
nám snaží pomoci a poradit také v oblastech, které nám jsou přece 
jen vzdálenější a ve kterých se příliš orientovat neumíme.
Lenka, 29

Za vaše názory velmi děkujeme. Lence 29 za její příspěvek posílá-
me balíček francouzské kosmetiky od společnosti Fleurs 
(www.kvetinaprozdravi.cz).

Budeme velmi rádi, když své názory na další číslo a připomínky 
k němu napíšete na adresu redakce@sesterna.cz. Některé z nich 
vybereme a otiskneme v březnovém čísle příštího roku. Jedna/jeden 
z vás se může těšit na milý dárek.
Vaše redakce časopisu Sesterna

Zatímco se chudáci dopraváci stále zmítají ve stávko-

vých pohotovostech, my zdravotníci máme své jisté 
v podobě pestré škály kvalitních benefi tů, které ne-
vidí jen vyhořelí jedinci stižení profesní slepotou.

Kromě standardních benefi tů vyjmenovaných 
v Kolektivní smlouvě, existuje řada skrytých, od-
halitelných pouze pomocí kvalitních auditů.

Na naší, dle vyjádření pacientů, Geometric-

ké klinice* máme pravidelné relaxační masáže 

mezi členy týmu a motivačně aktivační ze 
strany vedení. Ve dnech slavnostních, ja-
kými jsou například 1. máj nebo na Va-
lentina, probíhají lehce erotické masáže, 
výhradně v režii mužské části personálu 
pro ženy. Výjimečně lze tuto kratochvíli 
pro levicově orientované pracovnice a 
feministky uspořádat na přání i k MDŽ.

Dalším z možných, zatím neprak-

tikovaných benefi tů je i možnost 
ochutnávky prošlých léků a podpůr-
ných nutričních přípravků.

Rozhodně je také třeba zmínit vý-

znam a nemalý přínos pracovních 

oděvů. Pro jedince, jejichž půvab se 
pohybuje mezi slabým průměrem a 
nulou, je pracovní oděv učiněnou 
spásou zvyšující zásadně jejich 
šarm a eleganci. U některých lze 

i významnost podtrhnout bílým oděvem, symbolem revita-
lizace. Pracovní oděv je tedy stokrát účinnější než po-

fi dérní a nedomrlé omlazovací programy v komerč-
ních televizních pořadech.

Dále, postupujeme-li v souladu s platnými hy-

gienickými předpisy VFN (protiepidemiologic-
kými a podobnými), jsme přímo předávkováni 
svěžestí, zářivostí, smyslností a někteří z nás i 
alabastrovou elegancí – A MY ZA TO STOJÍME.

Co jsou proti tomu jízdenky k přepravě ušmudla-
nou hromadnou dopravou. Uznejte sami, mač-

kat se tam zadarmo do smrti s celou famílií 
není žádná HITPARÁDA.

Ještě jednu poznámečku. U nás na Geo-
detické klinice* nemají cenu žádná FIT-
CENTRA s pochybnou pověstí, U NÁS se 
totiž vyrýsujete v rámci pracovní náplně.
Jistě i příbuzní našich pacientů a ná-
vštěvníci kliniky ocení pohled na na-
bušené muskulatury a ladné fi gury 
charakterizující celé zaměstnanecké 
spektrum geriatrie.

S pozdravem a doporučením: „Kdo 
hledá, najde, stačí se jen rozhlédnout,“ 

za Geriatrickou kliniku sepsala

Elvíra Červinková

* správný název Geriatrická klinika
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Líbí se vám časopis Sesterna? Jste nelékařka/nelékař a chcete mít zaručeno, 

že se k vám dostane každé číslo? 
Objednejte si Sesternu na své jméno. Časopis vám zašleme zdarma na zvolenou adresu, pouze za 

úhradu poštovného, které činí celkem 100 Kč ročně za 4 čísla.

      Ano, objednávám si časopis Sesterna za roční úhradu poštovného ve výši 100 Kč za 4 čísla.

Titul                                          Jméno                                                   Příjmení

Telefon                                     e-mail

Adresa, na kterou chci Sesternu zasílat:

Ulice + č.p.

Město/obec                                                                                           PSČ

Způsob platby:

      poštovní poukázkou
      fakturou IČ/DIČ
      převodem na účet vydavatele Sesterny:  357929590267/0100

Vyplněný formulář zašlete na adresu:
We Make Media, s. r. o. – objednávka
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3

Svou objednávkou poskytuji společnosti We Make Media, s. r. o. souhlas se zpracováním uvedených údajů k marketingovým účelům a prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pouče-
ním o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.  Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Datum                                      Podpis

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE?
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OBJEDNACÍ  FORMULÁŘ

PROJDĚTE SE, PROBĚHNĚTE SE, 

ZACVIČTE SI JÓGU

REPORTÁŽ ZE 2. REPREZENTAČNÍHO 

PLESU SESTER

ROZHOVOR S MISS SESTROU 2010

KDYŽ JE VŠEOBECNOU SESTROU

MUŽ

ZAHRANIČNÍ MISE – 

NEZAPOMENUTELNÁ ZKUŠENOST
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JADRAN 2011
Mimořádný katalog SLEV

platný do 31.12.2010

CHORVATSKO
ČERNÁ HORA

Telefonický prodej: 59 666 40 40, ON-line prodej: www.ckvt.cz

Slevy až

20%20%
za včasný nákup z tohoto kataloguza včasný nákup z tohoto katalogu

do 31.12.2010do 31.12.2010

ALL INCLUSIVE KLUB - hotel LABINECA*** GRADAC
Nový NEPTUN KLUB na Makarské riviéře
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Rýma a bolest v krku

Rychlá úleva

Do nosu i do úst

Chytře si poradí s rýmou i bolestí v krku!
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