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Zaplesali jsme si. Kdo nebyl, může si 
o plese alespoň přečíst a prohlédnout 
fotografi e a příště určitě přijde. Zvo-
lili jsme Miss sestru 2011 a udělali 
jí radost poukazem na zájezd od CK 

Fischer. A již v tomto čísle Sesterny se jí zeptáme, jestli si už vybrala, 
kam se vypraví. Sešli jsme se již potřetí na sesterské sekci v rámci 
kolokvia PragueONCO 2012 a teď držíte v rukou novou Sesternu!

Prostě se nás jarní únava netýká a při našem povolání ani nemůže. 
Jsme profesionálové, a tak naše starosti, únavu a trable necháváme 
za dveřmi ordinací, pokojů, vyšetřoven. Ale sama vím, že některé 
věci je třeba občas probrat. Říct si, co nám dělá radost, z čeho 
máme strach, jak se chránit na těle i duchu, jak si pomoct při práci. 
A tohle byla témata, o kterých se hovořilo na PragueONCO 2012. 
A o tom, že vás to zajímá, svědčí účast téměř 150 posluchačů. 
Pojďme společně připravit další ročník a dejme dohromady témata 
pro PragueONCO 2013. Napadá mě: „Největší úspěchy našeho 
pracoviště“ a co napadne vás?

Pište, pište, pište!

Z
o
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j

Fi h A již čí l S

Míša Tůmová
redakce@sesterna.cz

Milé kolegyně, kolegové,

máme za sebou teprve 
čtvrtinu roku a už 
jsme toho tolik stihli!

Editorial
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PharmDr. Stanislav Havlíček

Vypadá to jako lék, jmenuje se to jako lék, užívá se 
to jako lék… Pak to tedy musí být lék. Takový závěr 
si vytvoří téměř každý z pacientů. A je to chybný 
závěr. Doplňky stravy nejsou lékem, nelze u nich ho-
vořit o léčbě, pouze o obecné prospěšnosti v péči 
o zdraví. 

Účinek léků opakovaně potvrzuje řada klinických stu-
dií. Při jejich registraci musí být předložena obsáhlá 
dokumentace, která jasně prokazuje, že lék léčí. Je 
to tvrzení založené na důkazech. Potvrzené, ověřené 
a s prokazatelně měřitelnými výsledky.

Účinek doplňků stravy je empirický. Neměřitelný, 
nekontrolovaný a výhradně subjektivní. U doplňků 
stravy se neprokazuje jejich účinek, množství a ani 
složení odpovídající údajům uvedeným na obale. 
A obal je také to, co doplňky stravy prodává. Sa-
mozřejmě kromě všudypřítomné reklamy. Na léky 
povolená není, zatímco na doplňky stravy ano.

A právě proto je u doplňků stravy na místě obe-
zřetnost a zejména kritický přístup k informa-
cím, které se pacienti z reklam dozvídají. Kaž-
dé tvrzení je dobré posoudit alespoň jednou 
otázkou: „Když je to tak dobré a účinné, 
proč to není zaregistrováno jako lék?“

Lék 
nebo
doplněk stravy?

Přesto bych nerad, aby byly doplňky stravy pova-
žovány za bezcenné. Jen by k nim pacienti (i zdra-
votníci) měli přistupovat pouze jako k doplňkům 
stravy. Jde o koncentrované živiny nebo i jiné látky, 
jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu. Současná 
skladba potravy, hektický životní styl a s ním souvise-
jící špatné stravovací návyky rozhodně neodpovídají 
Hippokratovu tvrzení: „Tvá strava bude Tvým lékem.“

Vědomé rozhodnutí pacienta upravit skladbu potra-
vy a změnit způsob stravování může být správným 
krokem v péči o vlastní zdraví. A na cestě k lepšímu 
zdraví mají doplňky stravy svoje uplatnění. Musíme 
ovšem opustit přesvědčení, že spolknutím tablety 
napravíme všechny fauly, kterými škodíme svému 
zdraví a jediným tělům, která máme.

Moje zdraví
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Deník

„A kdepak máte Kryštůfka?“ Zpražila mě ještě mezi dveř-
mi bodrá ředitelka mateřské školky. Pod jejím pohledem 
přes obroučky brýlí jsem si přidala malá a ještě menší, 
až jsem byla úplně nejmenší na celém světě…. Mezi 
snahou zabránit zoufalému zavití a blaženou představou, 
jak Kryštůfek dělá z ředitelny kůlničku na dříví, jsem se 
odhodlala k pár nepřesvědčivým frázím. Ty měly nastí-
nit fakt, že z hlediska zachování normálního duševního 
zdraví je pro mě lepší absolvovat zápis do školky bez 
zapisovaného, tedy bez Kryštofa. S podlézavým úsmě-
vem jsem paní ředitelku ubezpečila, že se Kryštůfek umí 
představit, zná jméno, příjmení i ulici ve které bydlí… 
a kdyby mu to nebylo žinantní, jistě by předvedl i ma-
lou násobilku. Prostě je nanejvýš vhodným adeptem 
na přijetí do mateřské školky, kterou zoufale potřebuji, 
abych svou péči mohla kromě syna věnovat zase také 
pacientům v nemocnici. Stejně jako spousta mých 
kolegyň jsem se i já, po třech letech rodičovské dovo-
lené, hodlala vrátit do sesterské uniformy. Záhy jsem 
ale zjistila, že nehledě na mou připravenost opět rozšířit 
řady daňových poplatníků, není kam šoupnout ty tříleté 
genetické informace a státu je úplně jedno, že všechny 
MŠ jsou přeplněné a možnost přijetí dítěte přesně v době 
ukončení rodičovské dovolené je rovno science fi ction. 
To, že úderem třetího roku končí zasílání bídné rodičov-
ské výpomoci, je už nerovnice o tolika neznámých, 
že si na ni netroufám. A tak, zabývajíc se Nerudovskou 
otázkou: „Kam s ním?“, jsem došla k závěru, že Kryštofa 
musím dostat do školky za cenu osobního sebezapření 
i činů nehodných mého věku a společenského posta-
vení. Prvním z nich bylo zamezení přítomnosti Kryštofa 
u samotného zápisu (čím později přijde paní ředitelka 
do styku s Kryštůfkem, tím spíš ho přijme) a druhým 
obíhání hodné Zátopka – každá mateřská školka zvlášť, 
s lehce podlézavým výrazem. Hodil se mi trénink z ne-

mocnice i z vycházek s Kryštofem. Je až směšné, 
co všechno musí podstoupit ženy zlákané naplněním 
mateřského poslání. Když odhlédnu od běžných povin-
ností typu: kojit, přebalovat, utírat ne vždy vábný zadeček 
a v podstatě se několik let nevyspat, což je stejné u ma-
tek po celém světě, tak boj s větrnými mlýny v podobě 
obíhání všech školek v okruhu 3 km od místa bydliště, 
bez ohledu na svůj zdravotní stav, či klimatické podmín-
ky, je už relativně nad mé síly. Bohužel faktem zůstává, 
že i když zoufalá matka své dítě do MŠ dostane, stává 
se z ní stejně neplnohodnotný člen pracovního týmu, 
jelikož každých 14 dní pečuje o svého věčně usopleného 
a horečkami zmítaného potomka.

Při hodnocení svých možností, stojíc v řadě hysterických 
matek před další ředitelnou, se zájmem hledíc na holčič-
ku v Kryštůfkově věku, která si způsobně po dobu čekání 
vybarvovala omalovánky, aniž by se uchýlila k „přečmár-
nutí“, jsem si promítla svůj přípravný rozhovor s Kryštůf-
kem, když jsem ještě zvažovala možnost vzít ho s sebou 
na zápis….Hned na začátku rozhovoru jsem vytáhla 
těžký kalibr:

“Kryštůfku, řekneš mi, jak se jmenuješ?“ Odpověď 
přišla hned, což posílilo mylnou představu o mých 
mateřských schopnostech.
„Yštof.“
„No, perfektní a jak dál?“
„Dáj.“ V tuto chvíli se dostavila první pochybnost.
„Ne, Kryštůfku, jak se jmenuješ dál?“
„Dáj?“ Dobře, tak stačí, že se jmenuje Kryštof, zkusila 
jsem pokračovat.
„Aha, no, tak mi řekneš, kde bydlíš?“
„Doma.“ Jasné, stručné, výstižné, vážně nechápu, jak 
jsem se mohla na takový nesmysl zeptat.
„Ne, myslím, jak se jmenuje naše ulice?“
„Kde?“ Stojím, koukám na tu kulatou hlavu s velkýma uši-
ma, ve které to evidentně šrotuje, a říkám si, po kom je…
„No tady, ulice, ve které stojí náš dům…“
Jak pošetilé a bláhové počínání je tenhle demografi cký 
průzkum u tříletého dítěte, jsem zjistila hned vzápětí…
„Já chci ůrat mámo.“

No, takže asi tak. Vzpomínky na přípravný rozhovor mě 
provázely i v okamžiku zaškrtávání políčka: „Ano, můj 
syn je 100% zralý na každodenní docházku do mateřské 
školky“. A teď? Teď budu čekat na den D, abych si mohla 
všechny MŠ oběhnout znovu a zjistit, jestli nás někde 
chtějí. Výsledek rozhodne, zda budu zase sestra pro 
pacienty, nebo nadále sestra – matka pro svého syna 
na plný úvazek.

Poznámka redakce: Autorka si přála zůstat v anonymitě, 
protože se bála, že získá zamítavé stanovisko jak od škol-
ky, tak po zjištění faktů i od zaměstnavatele.

Věk: 30 let
Zaměstnání: všeobecná sestra

Rodinný stav: singl matka s naděj-

ným partnerským vztahem

Životní postoj: realistický optimis-

mus přímo závislý na výši zůstatku 

bankovního účtu
Oblíbené domácí práce: gaučing

Častá oprava v domácnosti: 

vrzající dvířka u ledničky

Nejlepší dovolená: dovolená

Nesnáší slova: fl exibilní, efektivní, komu-

nikativní, time management, deadline a cash fl ow 
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Z deníku zoufalé matky 
(aneb i sestry mají své dny)



Bára Štěpánová 
zpívá na 3. reprezentačním 

plese sester na Žofíně

Rozhovor
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 Rozhovor 
Bára Štěpánová

1V úvodu jsem vyjmenovala několik Vašich 
profesí. Která z hereckých rolí byla pro Vás 
osobně nejcennější?

Nejcennější role, kterou dodnes považuji za svoji 
životní roli, byla, když jsem ještě studovala poslední 
rok na konzervatoři a hostovala v divadle v Hradci 
Králové, ve Studiu Beseda a hrála tam v dramatizaci 
Pastýřky putující k dubnu (pozn. redakce: baladická 
báseň od Robinsona Jefferse, příběh chudé pastýřky 
ovcí Kláry, která je nekonečně bohatá vnitřní krásou 
a darem lásky). Na inscenaci se tehdy podíleli pánové 
Grossmann, Klíma, Krofta a bylo to představení, 
na které se jezdilo z celé republiky. Ta pastýřka je 
velice dramatická, tragická záležitost a já ji do dneška 
považuji za svou životní roli, protože jsem ji milovala. 
Já mám vůbec obecně raději tragické role než 
komediální.

2Jaká role pro Vás byla 
nejnáročnější? 
Byla to právě pastýřka?

Nejnáročnější, nevím... 

Nejnáročnější vzhledem k hereckému výkonu, 
který se od Vás očekával.

Možná docela zajímavé bylo, když jsem hned 
po konzervatoři hrála v plzeňské činohře v dramatizaci 
knížky Radka Johna Memento, která byla tehdy velmi 
populární. Já jsem tam hrála hlavní postavu, tu holku, 
takže jsem to brala opravdu vážně. Seznámila jsem se 
s dívkou narkomankou, dokonce jsem se o ni jednu 

dobu starala. Ne že bych byla naivní, že ji z toho 
dostanu, ale zajímalo mě to. Pocity si umím představit, 
jsem docela dost empatická, umím se vžít, ale tím, 
že jsem narkomanem nikdy nebyla a předpokládám, 
že ani nikdy nebudu, tak jsem si neuměla představit 
problémy takového člověka. Co oni prožívají. Nevím, 
jestli právě tohle bylo nejnáročnější, ale snažila jsem 
se, abych na jevišti byla věrohodná.

3Kromě hraní se věnujete také moderování. 
Nedávno jste moderovala i ples sester 
na Žofíně. V rámci plesu se volila Miss sestra. 

Jedním z porotců byl pan profesor Pirk. Nešlo si 
nevšimnout, že se již znáte. Dokonce byl i na Vaší 
svatbě.

Potkávali jsme se různě 
na společenských akcích, ale pak 
jsme si nejvíc padli do oka na hokeji. 
On je nadšený hokejový fanoušek 
Slavie a já taky. Na plese jsme si 
říkali, jak už asi nebudeme chodit 
do O2 Arény, protože Slavii se letos 
výrazně nedařilo. Uvidíme, jak to 

dopadne. Pan profesor je rozkošný. On pořád nosí 
motýlka, ale přes to má slavistický dres. Mezi třetinami 
jsme se scházeli a u stolu řešili, jestli ten Vondrka 
dá gól nebo ne. To nás spojuje. A ještě jsem před 
pár lety točila albánsko-český fi lm (pozn. redakce: 
Smutek paní Šnajderové, snímek z roku 2006, dále 
hrají Aňa Geislerová nebo Tomáš Töpfer) s režisérem 
Piro Milkanim, který tady dělal po revoluci albánského 
velvyslance, hlavně tady studoval. Byl spolužák 
Věry Chytilové, pana Mencla, Hynka Bočana a umí 

Rozhovor

Barbora Barabáš Štěpánová – herečka, zpěvačka, moderátorka... 
výrazná osobnost. Je vtipná, ostrá a nebojí se recese. Má svůj osobitý, 
nezaměnitelný styl.

U pánů připouštím,
že hezká sestřička

může hrát roli...
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dokonale česky. Když tady byl, měl velké problémy 
se srdcem, měl štěstí, že byl tady v ČR a pan profesor 
Pirk mu zachránil život. Takže to nás také spojilo. 
Mám ho strašně moc ráda, je to velký sympaťák. 
Je mi milý a doufám, že se spolu budeme potkávat 
na tom hokeji nebo třeba jinde, ale doufám, že ho 
nebudu potřebovat jako lékaře. Ale ještě k plesu. 
V porotě jste měli kromě pana profesora Pirka i pana 
ředitele Ludvíka z Motola, tak ten nám v Ordinaci hrál 
pacienta.

4Jakou měl pan ředitel Ludvík 
v Ordinaci chorobu?

Já vůbec nevím, já jsem ho neléčila (smích).

5V Ordinaci hrajete sestřičku Babetu. 
Jaká by podle Vás měla být sestřička?

Předně by měla být dobrá sestra. Nezáleží na tom, 
jestli má dlouhé nohy, ale naopak na tom, jestli je 
sympatická, jestli dokáže být milá, příjemná. To je 
pro pacienta důležité. U pánů připouštím, že hezká 
sestřička může hrát roli, ale ve své podstatě to pro 
toto povolání není absolutně důležité.

Mně říkaly sestry, které jsem potkala, že nalakované 
nehty, tak já nosím tohle (Bára ukázala lak na nehty, 
který měl tělovou barvu). Říkala mi vrchní z Vinohrad, 
se kterou jsem se náhodou potkala, nalakované 
nehty ne, podpatky ne a náušnice a zmalování taky 
ne. Podívejte, já jsem prťavá a ještě v té televizi, tak 
kdybych měla pantofl e, už bych vypadala opravdu jak 
zuřivý trpaslík. Tak jim říkám, berte to s nadsázkou.

6Vzhledem k času, který nám byl pro rozhovor 
vyhrazen, jsem si myslela, že jsme s rozhovorem 
u konce, ale Bára se rozmluvila. Vzpomínala 

na babičku a zmínila se i o tom, jací jsou herci pacienti, 
včetně jí samotné...

Moje babička byla staniční sestra v Mělníku. Když 
ležela před smrtí v nemocnici, lékaři i sestřičky ji 
oslovovali ,,sestři‘‘. Babička byla strašně přísná. 
Myslím, že byla velký metr. Všechno musela mít 
v pořádku i prádlo perfektně nažehlené. Ona zažila 
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dobu, kdy se nosily takové ty bílé zástěrky 
a čepečky. Všechno to muselo být naškrobené. 
Současné sesterské uniformy se mačkají, když 
v nich celý den sedíte, tak si myslím, že by 
babičku ranila mrtvice. 
Ta by to nepřežila (smích).

7Když jsou herci/herečky nemocní...

V profesi, kterou dělám já nebo můj muž, herci, 
muzikanti, dokud můžou, zpívají, odehrají 
představení, točí. Myslím si, že doktoři z nich jsou 
svým způsobem na mrtvici, protože přijde herec 
a říká: ,,Večer hraju!‘‘ Chtějí buď okamžitě mluvit 
nebo ,,slepit‘‘ zlomenou nohu či ruku – pokud 
možno také hned. My máme v Motole pana 
doktora Hříbala, který je diagnostik. On amatérsky 
zpívá, má kapelu Bílá nemoc, tedy má pro 
kumštýře pochopení. Nicméně si myslím, že herci 
a lékaři se vzájemně respektují. Mně se to spojení 
doktorů a herců líbí. Myslím, že se vzájemně 
docela respektují. Je tam z obou stran takový 
obdiv. A že to prostě funguje. Já si pamatuji, 
když jsem byla v Plzni v divadle, tak tam vždycky 

v pátek do klubu chodili lékaři a měli tam takové sezení 
a jednoho z nich jsem strašně milovala. Jenomže pan 
primář Houdek mě nechtěl :-). On byl ženatý, tak to se 
nedivím.

8Co Vy a doktoři?

Já k doktorům v podstatě vůbec nechodím. Mně nic 
není, mně nic nebolí, nic nepotřebuji :-). Letos mě 
nepotkala ani žádná rýma. Občas zajdu na gynekologii, 
ale ani tam ne tak často, protože pro antikoncepci mi 
jezdí můj manžel. A můj pan doktor je takový trošku 
... myslím, že má smysl pro humor, ale zase asi ne až 
tak moc, protože můj muž přijel a hlásil, že pan doktor 
Rohlíček říkal: ,,Vyřiďte Báře, že bych ji rád viděl.‘‘ Tak 
jsem mu vzkázala, ať si pustí televizi (smích). Nevím, jestli 
ho to uspokojilo, ale asi úplně ne.

9Kde a jak nejraději trávíte své volno?

Já nemám žádné nejradši. Prostě tak, jak to vyjde.
Posledních 5 let se intenzivně věnuji józe a pilates 
a na rozdíl skoro od všech dam, které znám, neznám 
asi jinou, která by opravdu cvičila v podstatě denně 
jako já. Říkám v podstatě denně, protože někdy mi 
to nevyjde, když natáčím. Ale minimálně 3x, 4x týdně 
chodím cvičit. Já nemám moc ráda velkou dámskou 
společnost, takové ty nadšené holky: ,,Hele, budeme 
chodit, určitě budeme chodit, teď budeme fakt chodit.‘‘ 
A teď jako jdou a jdou tam jednou a pak druhý týden: 
,,Já nějak nemůžu.‘‘ A tak tam ještě jednou jdou a pak 
se na to vykašlou. To já ne. Tohle se mi podařilo, 
protože fakt chodím pravidelně už 5 let.

10Byla jste v Indii cvičit jógu?

Ne, ne, ne, pozor, mě baví ta praxe, ale nepodléhám 
všemu, co k józe patří. To mě neoslovilo. Mě baví ten 
akt. Naučila jsem se meditovat, umím se soustředit, 
aby mi myšlenky nelítaly. Jsou věci, které mi na józe 
vyhovují, ale je spousta věcí, které z učení jógy 
nepřijímám.
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Závěrečný mini dotazník:

Báro, děkuji Vám za rozhovor.

Marta Novotná 

Víno / pivo? Víno.
Pes / kočka? Oba.
Černá / bílá? Obě.
Divadlo / fi lm? Film.
Václav Havel / Václav Klaus? Oba, nemám problém.
Prezident / prezidentka? Prezident.
Republika / království? Království.
Moře / hory? Moře.
Tanec / golf? Obojí.
Disco / folk? Folk.
Čechomor / Hradišťan?
Čechomor ... ještě tam napište, že jsem zakládající 
členkou.To tam musím napsat (smích) ... to tam 
musíte napsat, to je důležité (smích).
Romány pro ženy / detektivky ? 
Ježíšmarjá, romány pro ženy nikdy, jedině detektivky!
Parfém / toaletní voda? Obojí.





Nepřehlédnutelná společenská akce zdravotních sestřiček se uskutečnila v pátek 
17. února 2012, kdy se sestry roztančily na svém již 3. reprezentačním plese. 

Pořádala jej pro ně již tradičně Česká asociace sester v pražském paláci Žofín 
a sešlo se na něm více než tisíc účastníků, včetně významných hostů v čele 

s pražským primátorem, doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc.

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta Kardiocentra IKEM (vpravo) a Ing. Zbyněk Frolík, 
jednatel a ředitel fi rmy Linet Group SE 

Primátor hlavního města Prahy, 

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Ples sester
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aneb plesání pátecní noci

Prezidentka České asociace sester, 
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, 

při zahájení plesu



Josef Laufer rozezpívali Báru Štěpánovou, která tvořila moderátorskou 
dvojici s Vojtěchem Bernatským

Půlnoční překvapení - Michal David Přidala se i jedna z fanynek

Roztančený sál plný sestřiček

S napětím bylo sledováno losování tomboly. Kdo asi odjede 

na kole, nebo si odnese některou z dalších cen?

Prezidentka České asociace sester, 
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, 

při rozhovoru pro TV Metropol

13

Ples sester



Kromě tancování přišlo a přijelo mnoho sester také podpořit svoji kolegyni, 
během plesu probíhalo totiž fi nále druhého ročníku soutěže o nejkrásnější a 
nejsympatičtější sestřičku – Miss sestra 2011 a Miss sestra sympatie 2011.

Miss sestra 2011

14

První pětice fi nalistek v sesterském oblečení

Na fotografi i zleva: Tomáš Petsinis, zástupce ředitele 

Nemocnice Hořovice NH Hospital a.s.; 

Mgr. Kamil Kudelka, jednatel spol. Medoro, s. r. o.; 

Ing. Sotirios Zavalianis, majitel spol. Eurodiagnosis; 

fi nalistka č. 6, Dagmar Dvořáková

Druhá pětice fi nalistek v sesterském oblečení 
od společnosti Irea

Pro kterou z adeptek na titul, jež dostaly nejvíce hlasů na internetových stránkách, se rozhodnou porotci?
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Loňská vítězka soutěže, Aneta Rusinová, kterou místo kralování čekají brzy mateřské povinnosti, předává korunku letošní vítězce – Miss sestře 2011 – Petře Hladíkové z FN Královské Vinohrady.

3 šťastné vítězky ověnčené korunkami (zleva: Miss 

sestra sympatie 2011 a 1. vicemiss sestra 2011, 

Veronika Švandová; Miss sestra 2011,  Petra 

Hladíková; 2. vicemiss sestra 2011, Iva Víšková)

Sen každého moderátora – být obklopen krásnými ženami – si Vojtěch Bernatský evidentně užívá

2. vicemiss 2011, 
Iva Víšková

1. vicemiss 2011 a současně  
Miss sestra sympatie 2011, 

Veronika Švandová

Miss sestra 2011, 
Petra Hladíková

Ing. Petr Makovský, zástupce spol. Fischer, 

předává hlavní cenu Petře Hladíkové: poukaz 

v hodnotě 80 000 Kč na zájezd od spol. Fischer

Miss sestra 2011



Miss sestra 2011
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Petra Hladíková 
Miss sestra 2011
Záchranářka z FN Královské Vinohrady

Práce: všeobecná sestra na Anesteziologicko-resuscitačním
oddělení FN Královské Vinohrady
Koníčky: lyžování, kolektivní sporty... vše, co má něco společného 
s pohybem, její práce, zábava s přáteli, cestování
Životní motto: ,,Život je krátký, štěstí ho žít.‘‘
Jaká je? Ráda se směje, nezkazí žádnou legraci a snaží se být stále 
v pohodě, plná energie. Nesnáší závist, nudu a přetvářku. 

1Životní motto Petry Hladíkové, které uvedla ve 
svém profi lu fi nalistek soutěže Miss sestra 2011 
na webových stránkách www.misssestra.cz, zní: 

,,Život je krátký, štěstí ho žít“. Šťastným byl pro Petru 
pátek 17. února, kdy se během 3. reprezentačního 
plesu sester stala Miss sestrou 2011. Omlouvám se 
za již otřepanou otázku, ale přesto – jak moc šťastná 
jste se cítila a jak jste to štěstí prožívala?

Byl to krásný pocit a úžasný zážitek a štěstí na mě bylo 
jistě na první pohled vidět. Koho by takový titul netěšil. 
Ale jinak jsem přesvědčená, že miss je každá, která 
dělá práci zdravotní sestry. Naše povolání je hlavně o té 
vnitřní kráse a to je mnohem víc! A právě takovou krásu  
oceňují pacienti, na kterých záleží sestrám nejvíc.

2Mohu se zeptat, jak vznikl nápad přihlásit 
se do této soutěže? Rozhodla jste se sama 
“dobrovolně”, nebo jste se podvolila iniciativě 

někoho jiného?

Na začátku to byl nápad mých dvou kolegyň, a tak jsem 
si řekla, proč to nezkusit. Potěšilo mě vidět  kamarádky 
z práce, jak velkou radost mají z mé výhry. 

3Jakou jste měla podporu svého pracovního 
kolektivu? A už jste si vylepšili svou sesternu 
na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady díky výhře 
33 333 Kč, nebo ji využijete jinak?

Do posílání hlasů se sice nezapojil úplně celý náš 
kolektiv, ale ti, kteří mne podporovali, byli o to 
usilovnější. Sesternu nevylepšujeme, ale shodly jsme 
se, že si všechny zasloužíme odpočinek, a tak naše 
parta pojede na wellness víkend.

4Když už jsme u výher – k Vašim koníčkům 
patří cestování – už víte, jak a s kým využijete 
poukaz na zahraniční zájezd, který jste získala 

jako hlavní cenu za své vítězství?

Zájezd jsem si stále nevybrala, protože krásných 
míst, kde jsem ještě nebyla, jsou spousty. S sebou si 
pravděpodobně vezmu svoji nejlepší kamarádku. 

5V jednom z prvních článků, které psaly 
o Vašem úspěchu, se uvádí, že jste nezadaná. 
Nezměnilo se to od té doby? O nejkrásnější 

sestřičku je jistě zájem. Víte, že Aneta Rusinová, 

Co na sebe prozradí Petra Hladíková
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Miss sestra 2010, která Vám na plese v již 
pokročilém stupni těhotenství předávala svoji 
korunku královny, by se už mohla ucházet o titul 
Miss maminka? 5. 3. se jí narodila dcera Sofi e.

Anetě moc gratuluji a přeji jí i Sofi i do života hodně 
zdraví a štěstí. U mne se stále nic nezměnilo.

6Jste na první pohled sportovní typ. Vaši 
relaxaci si umím představit spíše při pohybu 
než při pouhém odpočívání. Věnujete se 

nějakému sportu?

Ano, od malička jsem vždy byla vedena ke sportu. 
Osm let jsem závodně dělala atletiku, ale i když se stále 
nebráním žádnému pohybu, sportu se věnuji pouze 
rekreačně. V zimě lyžuji, v létě ráda chodím plavat, 
nebo hrát beachvolejbal.

7Jste stále usměvavá, psala jste o sobě, 
že nezkazíte žádnou legraci. Čemu jste se 
naposledy od srdce zasmála?

Moc ráda se směju a snažím se smát co nejvíce a vždy 
od srdce. Smích přece léčí. Málokdy mám špatnou 
náladu.

8Myslíte, že se vítězství v soutěži nějak výrazně 
projeví ve Vašem životě? Nebo už dokonce 
plánujete nějaké změny?

Myslím, že neprojeví. Občas mě spíše zamrzí závist 
a u nás v práci se to moc neprožívalo. Ani naše velká 
nemocnice zájem neprojevila. Třeba titul Miss sestra 
někdy využiji. 

Děkuji za rozhovor a přeji i nadále co nejvíce důvodů 
k úsměvu.

Hana Kaiserová

Ředitelka společnosti We Make Media, s. r. o., (organizátora plesu), 

paní Ivana Kaderková; Petra Hladíková, Miss sestra 2011; 

pan primátor Bohuslav Svoboda

Petra Hladíková s hlavními výhrami
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Miss sestra 2011

Veronika Švandová 
Miss sestra sympatie 2011 a 1. vicemiss sestra 2011

Iva Víšková
2. vicemiss sestra 2011

Práce: všeobecná sestra na oddělení 
Cévní chirurgie JIP v Nemocnici Na 
Homolce

Koníčky: jízda na kolečkových 
bruslích, přátelé, práce

Životní motto: ,,Žij svůj život, ne cizí!‘‘

Jaká je? přátelská, komunikativní,
ráda se učí novým věcem, 
je spolehlivá, empatická a hlavně 
týmový hráč

Práce: všeobecná sestra na Radiote-
rapeutickém oddělení v Radiologickém 
centru Multiscan Pardubice 

Koníčky: cestování,sport,fotografování,
literatura

Životní motto: ,,Odvážnému štěstí přeje.‘‘

Jaká je? Ze všeho nejvíce miluje cesto-
vání, poznávání nových míst a lidí. Ovšem 
jsou i chvíle, kdy si ráda odpočine upro-
střed rodiny nebo o samotě se zajímavou 
knížkou a sklenicí dobrého vína. Má ráda 
žhnoucí slunce, pohled z vrcholků hor, 
zpěněné moře a čisté nebe nad hlavou. 
Co rozhodně nesnese, je zbabělost a lež.

Pan Bohumil Bělský, majitel 

spol. FABOS; 1. vicemiss 
sestra 2011, Iva Víšková; 
prezidentka ČASu, paní 
Dana Jurásková

Společné foto pana 
primátora a čerstvé 
držitelky titulu Miss sestra 
sympatie 2011, Veroniky 
Švandové, již s korunkou



Módní oko
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3. reprezentační ples sester 
očima módní redaktorky 
z Check Czech Fashion
17. 2. začali večer zaplavovat palác Žofín pánové v saku či 
smokingu a dámy, které měly výběr společenského oděvu přeci 
jen trochu kreativnější. K vidění byla opravdu rozličná škála 
modelů, od kratičkých koktejlek po elegantní dlouhé splývavé 
šaty, ale zahlédnout bylo možné také opravdu honosné 
společenské róby. My jsme vybrali zlomek z nich, ty, které nás 
nějakým způsobem oslovily a vybočovaly z řady. 

Na prvním snímku můžeme vidět dvě dámy, jejichž šaty sice 
nejsou nijak extravagantní, ale zato velmi střízlivé a vkusné. 
Červené šaty na druhé fotografi i nás zaujaly zajímavým třpytivým 
materiálem a také nevšedním řešením zadního dílu výstřihu. 
Na třetí fotografi i vidíte šaty, které vám nemusejí připadat 
dostatečně slavnostní, ale v kombinaci s kabelkou tvoří zajímavý 
model. Na čtvrté fotografi i vás zaujmou opravdu netradiční 
blyštivé šaty, které už ani nemusejí být doplňovány jakýmkoli 
šperkem, protože jsou výrazné samy o sobě. 

Text a fotografi e: Barbora Drašnarová
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www.checkczechfashion.cz

with heart and passion
check czech fashion

... mapuje
pouliční módu v ČR!

... podporuje
začínající módní návrháře

... realizuje
společenské módní akce



Líčení s Orifl ame

22

Na módních molech 
proběhly oslavy nezkrotné 
krásy přírody. Jarní 
přehlídky byly plné 
smělých, výrazných 
květinových potisků 
v něžných barvách. 
Návrháři po celém světě 
vytvořili nádherné zahradní 
fantazie v pastelových barvách. 
Jak doplnit jarní outfi t vhodným 

trendy líčením, krok za krokem poradí profesionální 
vizážista Orifl ame, 

pan Jonas Wramell.

t d líč í k
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Denní krém Ecollagen 
od Orifl ame s SPF 15

1V prvé řadě nezapomínejte na to, že jarní sluníčko 
má velkou sílu a naše pleť a pokožka není na silný 

a náhlý nápor jarních paprsků připravena. Základem 
všeho je tedy kvalitní pleťový krém, který by měl 
obsahovat ochranný faktor.

2U líčení začněte s fi xátorem podkladového krému. 
Rovnoměrně ho naneste na celý obličej, rozetřete 

jej až za linii čelisti. Fixátor se svým matujícím 
složením, které rozptyluje světlo, pomůže vyrovnat 
texturu pleti a připraví ji na nanesení make-upu.

Vsaďte na hlavní heslo jarního líčení, 
a tím je: „přirozená krása“. Dopřejte 
své pleti jemně barevné a přirozené 
líčení. Budete se cítit mladě a svěže.
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3Protože perfektní pleť je téměř nutností, jistě bude 
potřeba provést korekci. Vybírejte korektor o odstín 

světlejší, než je váš podkladový krém. Naneste jej na 
jakékoliv nedokonalosti nebo kruhy pod očima a rozetřete 
jej konečky prstů. Korektor vypadá nejpřirozeněji, když 
pracujete s průsvitnými tenoučkými vrstvami a postupně 
přidáváte další tam, kde je potřeba.

4U podkladového krému je důležité vybrat správný 
odstín. Velké procento českých žen nosí tmavší 

podkladový krém, než by měly.

Nejvhodnější barvu podkladového krému k vaší pleti 
většinou získáte, když smícháte dva sousedící odstíny.

Podkladový krém můžete nanášet aplikačními 
houbičkami nebo speciálním štětcem na make-up, 
ale nejpřirozenějšího efektu dosáhnete, pokud 
nanesete malé množství podkladového krému na čelo, 
nos a bradu a prsty jej jemně rozetřete směrem ke 
krku a linii vlasů i kolem uší. Pozor na perfektní rozetření 
přechodových linií, abyste neměla obličej orámovaný
jako masku.

5Pro dlouhotrvající zafi xování, nebo pokud máte 
mastnější pleť, aplikujte pudr. Pro bezvadně hladký, 

matný efekt použijte profesionální štětec.

e 

6Letos letí opět svěží tváře. Na módních přehlídkách jaro/léto 2012 byly vidět všude. Proto je 
tvářenka ústředním bodem, nešetřete s ní a naopak se naučte pár triků.

Vysoké lícní kosti:
Stiskněte vlákna štětce, abyste
vytvořila ostrý okraj. Namalujte linku
od středu ucha až ke koutku rtů.
Pak ji rozetřete rozmáchlým tahem
štětcem směrem vzhůru. Vznikne tak
hladký, zvýrazňující efekt.

Při zakrývání kruhů pod očima 
štětečkem na korektor nebo 
konečkem prstu naťukejte na pleť 
několik malých teček korektoru, od 
vnitřního koutku oka směrem ven – 
pak rozetřete tečky prstem. Pokud 
je potřeba, naneste další vrstvu.

Perfektní tvar:
Obrysy obličeje: Obličej opticky
zúžíte nanesením malého množství
tvářenky na spánky. 
Čelist: Nanesením tvářenky těsně 
pod linii čelisti podtrhnete přirozené 
stíny a čelist bude vypadat velmi 
pevně a zvýrazněně. 
Oči: Pro lépe vytvarovaný a otevře-
nější pohled naneste lehce tvářenku 
těsně pod oční oblouk. Oči tak 
zvýrazníte.

Zdravý, svěží efekt:
Jablíčka tváří nejlépe zvýrazníte
úsměvem, líčení pak bude 
přesnější. Abyste se vyhnula 
nepřirozenému vzhledu, opatrně 
zvýrazněte tváře jemným, nepra-
videlným ťukáním štětcem.
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8Co se týče dalšího líčení – držte se při zemi. Oči zvýrazněte jemně (stíny klidně 
můžete vynechat a raději štědřeji nanést řasenku) a spíše dejte důraz na rty.

Barvu očních stínů vybírejte v kontrastních odstínech k barvě vašich očí. V případě 
modrých se vyhněte modré a purpurové a soustřeďte se na teplé zemité tóny. Pokud 
máte hnědé oči, nejlépe vyniknou naopak s modrou nebo zelenou barvou očních 
stínů. Zeleným očím bude slušet hnědá nebo fi alová.

9Na řasy použijte nejprodávanější řasenku Orifl ame – Wonderlash. Řasenka s 3D ohybným 
dvojitým kartáčkem vytvaruje vaše řasy k naprosté dokonalosti ve dvou krocích. Krátké štětinky 

řasy zvednou a natočí a dlouhé štětinky dodají řasám objem a délku a zároveň řasy oddělí.

7K přirozenému líčení patří perfektně upravené obočí. V každém balení paletky na 
obočí od Orifl ame najdete letáček s tipy pro rychlou inspiraci.
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Pomocí šikmého 
štětečku naneste 
tahy odstín na obočí. 
Vezměte bílý štěteček 
a krátkými pohyby 
směrem vzhůru naneste 
vosk, který vymodeluje 
a zafi xuje tvar. 

První krok: Krátkými štětinkami řasy 

třemi tahy nadzvedněte a vytvarujte.

Druhý krok: Při nadzdvihávání řas 
otočte kartáčkem. Pročešte řasy 
dlouhými štětinkami, aby se prodloužily 
a oddělily.

666666666666666666666666666666666666666666666

Líčení s Orifl ame
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Chcete získat jeden ze tří balíčků, 

od Orifl ame? Každý v hodnotě 
více než 3 000 Kč a obsahující všechny 

produkty, které budete potřebovat k vytvoření 

jarního líčení

Stačí nám odpovědět na anketní otázku: 
Bez jakého líčidla si nedokážete představit svůj život?

Své odpovědi zasílejte na e-mail zuzana.stanova@orifl ame.cz do 30. 4. 2012 a nezapomeňte 
připojit svoji adresu a heslo SESTERNA. Třem vylosovaným výherkyním zašleme balíček plný 

dekorativní kosmetiky, se kterou si budete moci vytvořit trendy jarní líčení.

10 Dokonalou tečku na závěr tvoří rty. Jak velí letošní 
jarní trendy, nemusíte se bát výraznějších tónů rtěnky. 

Rty jemně přetřete vlhkou textilií, abyste odstranila suchou, 
popraskanou pleť. Poté je zvýrazněte tužkou v odstínu barvy 
rtěnky, kterou zvolíte. poté použijte trojvrstvou rtěnku od 
Orifl ame, která je první na světě s efektem 3v1. Nakonec 
obtiskněte rty do ubrousku, abyste odstranila přebytečnou 
barvu a vyrovnala texturu.

vy 

u

Limitovaný design trojvrstvé rtěnky 
je inspirovaný květinovými trendy 
z módních mol.

Líčení s Orifl ame
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Za jarními 
květy po 
krajích českých 
i za hranice
Pavel Hanuška

Jaro přináší konečně toužebně očekávané sluníčko 
a trochu teplejší počasí. A tak vyrážíme na první jarní 
výlety. Proč se nevydat za tím, co je na jaře skutečně 
nejkrásnější, a to za kvetoucími zahradami? Ne, to 
není vtip, „zahradní“ turistika zaznamenává v poslední 
době skutečně velký vzestup a ne náhodou. Různých 
veřejnosti přístupných zahrad a parků přibývá a jsou 
mezi nimi i ty exotické.

Průhonické parky, 
a to hned dvakrát
Pražáci a návštěvníci hlavního města sice mají 
možnost zajít do dvou botanických zahrad přímo 
v Praze, ale už od konce 19. století patří mezi skutečné 
klenoty českých parků a zahrad Průhonice. Od roku 
2010 je tamější park dokonce ofi ciálně uznán jako 
Národní kulturní památka a jeho botanické sbírky jsou 
zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Parkem protéká druhý nejznámější pražský vodní tok 
– Botič, který v něm napájí několik rybníků. Přestože 
je skladba rostlinstva velice široká, průhonický park 
je znám především svými pěnišníky (rododendrony) 
a také mnoha druhy azalek. Parku vévodí novorenesanční 
zámek, jehož věž je vidět ze širokého okolí. Procházky  
jsou tam nejkrásnější na jaře a v létě. Nejznámější 
atrakce parku – rododendrony – kvetou v dubnu 
a přicházejí je obdivovat turisté z tuzemska i zahraničí. 

Vstupné do parku je 50, 30 a 130 Kč (dospělí, děti 
a rodiny) a můžete s sebou vzít i svého psa, za kterého 
zaplatíte 10 Kč.

www.pruhonickypark.cz

Hned za brněnskou dálnicí, naproti známému 
čestlickému vodnímu parku a hotelu Aquapalace, 
je schován méně známý, ale o to krásnější park – 
Dendrologická zahrada Průhonice. 

Vznikla na přelomu dvacátých a třicátých let minulého 
století a dodnes slouží ke studiu dřevin a jejich použití 
v zahradách a parcích. Dnes najdete na pozemcích 
o rozloze přes 70 hektarů nejen různé typy zahradních 
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úprav ale i rozsáhlé louky. Zahrada je velice oblíbená 
pro pořádání svateb v přírodě, pro něž jsou tu 
dokonce upravena speciální zákoutí. Určitě ale stačí 
vydat se do areálu jen tak na celodenní procházku. 
A protože po celém dni vyhládne, zahrada nabízí 
možnost použít krásné louky v areálu k piknikům, ať 
už rodinným, nebo jen tak ve dvou. 

Vstupné je 60, 30 a 150 Kč (dospělí, děti rodiny). Psi, 
bohužel, do parku nesmějí.

www.dendrologickazahrada.cz

No, a protože prohlídka obou parků zabere zcela 
jistě celý víkend, můžete v Průhonicích využít 
širokou nabídku ubytování. Hned vedle vchodu 
do Průhonického parku je nový hotel Floret, který je 
výtečně vybaven i pro kongresy, kurzy a školení. Večer 
můžete zajít do hotelového wellnessu, nebo se projít 
po průhonickém centru a zajít do jedné z místních 
útulných restaurací a kaváren. 

Cena za dvoulůžkový pokoj se snídaní 
je tady cca 1 900 Kč.

A pokud máte rádi aktivnější večery, pak hned naproti 
Dendrologické zahradě stojí centrum Aquapalace. Je 
to jeden z největších akvaparků ve střední Evropě, 
spojený s moderním hotelem. Sem nemá smysl přijít 
se jen vyspat. Hotel nabízí především víkendové 
pobytové balíčky. Nabídky se často mění, ale většinou 
se 2 noci pro 2 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 
s polopenzí a neomezeným vstupem 

do obou částí Aquaparku (vodní a saunový svět) 
pohybují v rozmezí 6-7 000 Kč.

www.fl oret.cz
www.aquapalacehotel.cz

Japonsko v Plzni
Japonské zahrady jsou známé svou meditativní 
krásou a spojením přírody s lidským myšlením 
a tvorbou. Nemusíte jezdit až do země vycházejícího 
slunce, abyste si mohli jejich krásu vychutnat. Jedna 
taková se nachází přímo v Plzni jako součást areálu 
Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Je 
součástí uceleného komplexu Asijská zahrada. Ta celá 
má plochu asi 2 ha. Byla budována postupně od roku 
2004 až do 2011. Jako první vznikla právě japonská 
zahrada Šówa-en. 

Hlavní zásluhu na vzniku zahrady má pan Eišin 
Harada, předseda Japonské zahradní asociace, 
umělec a fi losof, který projekt vytvořil, v Japonsku ho 
v předběžné podobě sestavil a v Plzni pak spolu se 
svými zahradníky realizoval do současné podoby. 
Šówa-en je pojata jako převážně kamenná zahrada. 
Rostliny jsou pouze doprovodným prvkem. Zahrada 
vytvořená u mohutného dubu není rozsahem velká, 
její výměra je asi 150 m2, je však plná nejrůznějších 
symbolů navozujících japonské tradice a fi lozofi i 
i vazbu na Plzeň. 
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Hlavním motivem zahrady jsou tři velké kameny, 
vyjadřující tři podoby budhy Amidy, který chrání 
lidi od zla. Kamenný symbol tří budhů je zároveň 
vyjádřením míru a připomíná tzv. Atomový dóm 
v Hirošimě. Dalšími motivy zahrady jsou tři pěšiny – 
bílá, červená a modrá. Bílá pěšina je cestou vedoucí 
do ráje. Červená pěšina vyjadřuje utrpení současného 
života. Modrá pěšina je symbolem moře. Kameny 
kolem pěšin jsou připomínkou kopců kolem Plzně. 
Znázorněn je i přístav, který je symbolem setkávání lidí, 
a želva symbolizující dlouhý život. Velmi významným 
prvkem zahrady je motiv jeřába letícího k atomovému 
dómu a zvěstujícího mír. Starý dub je symbolem 
ochránce města. V zahradě je umístěna i vzácná, více 
než tři sta let stará kamenná lucerna ozařující tento 
malý kousek světa. Z japonského obřadu vůní jsou 
použity kamenné tvary, mající vztah k Příběhu prince 
Genji, napsanému před dvanácti sty lety. 

Od roku 2005 se původní botanická zahrada postupně 
mění krok za krokem v Asijskou zahradu, a navazuje 
tak na zahradu Šowa-en. Mezi rostlinami tady najdete 
pěnišníky, cypřišky, javory, zimostrázy, tavolníky, 
hortenzie a bambusy. Nechybí ani pro Japonsko 
posvátný strom – pajehličník přeslenitý, nebo čínská 
živoucí fosilie – jinan dvoulaločný, jehož podoba se 
za posledních 100 miliónů let prakticky nezměnila. 
Výhodou výletu do této japonské a asijské zahrady je 
i to, že volně přechází do zahrady zoologické, takže si 
svůj pobyt tady můžete zpestřit i její prohlídkou. 

Vstupné do botanické a zoologické zahrady je 120 
a 90 Kč (dospělí a děti).

www.zooplzen.cz

Do Holandska 
nejen za tulipány
Na jihozápadním pobřeží Holandska mezi Haarlemem 
a Haagem je městečko Lisse. Že vám to nic neříká? Ale 
když se řekne Keukenhof, určitě už mnozí vědí. Ano, 
právě tady se nachází největší květinový park v Evropě. 

Park má název podle hradu, ke kterému od 
15. století patřil. Keuken znamená v holandštině 
kuchyně a to už napovídá, k čemu areál původně sloužil 
– k pěstování zeleniny pro hradní kuchyni. V okrasnou 
zahradu se proměnil až v polovině 19. století a dnešní 
ráz celého areálu dostal Keukenhof až v 50. letech 
minulého století.

Hlavními květinami tady jsou, jak jinak v Holandsku, 
cibuloviny. Tedy tulipány, krokusy, narcisy, hyacinty, 
lilie a další. Na celkové ploše 32 hektarů jich tu ročně 
vykvete až 7 miliónů. V zahradě se nachází i několik 
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altánů a dalších staveb, včetně větrného mlýna. Protože 
je tu okolo 15 km cest, na prohlídku Keukenhofu je 
dobré si rezervovat celý den. Keukenhof ale není jen 
pouhou zahradou. Pořádají se tady pravidelně i výstavy, 
koncerty a další zajímavé akce. 

Tady jsou alespoň ty nejbližší:
• 6. - 9. dubna: Velikonoční víkend
• 9. dubna: Keukenhof pro ranní ptáčata 
 (otevřeno od 7:00)
• 13. - 15. dubna: Trh letních cibulovin
• 21. dubna: Květinové korzo
• 28. - 29. dubna: Polský tanec
• 2. - 6. května: Malíři v Keukenhofu
• 5. - 6. května: Keukenhof pro děti
• 12. - 13. května: Jazzový víkend
• 12. května: Večer na kole a kolečkových bruslích
• 17. - 19. května: Námořnické sbory

Park je otevřen pro veřejnost od dubna do září. 

Ale nejlepším obdobím pro návštěvu je květen, který tu 
plně potvrzuje svůj český název. V květnu se skutečně 
celý Keukenhof pokryje záplavou květů všech barev, 
velikostí a tvarů. 

Vstupné je 14,50 a 7 EUR (dospělí a děti). Do parku 
smějí psi a je bezbariérový. Pokud se chcete (obzvláště 
v květnu) vyhnout dlouhým frontám u pokladen, kupte si 
vstupenku přes internet. A protože výlet do Holandska 
pouze kvůli návštěvě Keukenhofu uskuteční jen 
málokdo, co třeba zkusit si také dovolenou na lodi 
na holandských kanálech?

www.keukenhof.nl
www.holandsko.cz
www.holandskonalodi.cz

Park je otevřen pro veřejnost od dubna do září. 
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
velmi děkujeme za všechny došlé vyluštěné tajenky z čísla 4/2011. 
Gratulujeme 7 výhercům a posíláme jim dárkové balíčky od 
společnosti Orifl ame. V balíčku najdete Toaletní vodu, vyživující 
Tělový krém, luxusní báječně bohatý Krém na ruce a mýdlo 
s ovocně květinovou vůní Delicacy. 

Správná tajenka křížovky z čísla 4/2011 zní: 
Orifl ame kosmetika ze Švédska.

V tomto čísle Sesterny máme pro vás, luštitele, připravenu 
další křížovku. 5 úspěšných luštitelů obdrží designové tašky 
značky HAMIGO od společnosti SPIRIT DESIGN v hodnotě 
700 Kč. Výrobky společnosti SPIRIT DESIGN, batohy a tašky, 
jsou určeny pro školu, sport, turistiku, cestování a volný čas. 
Jsou vhodné ke každodennímu používání a jejich údržba je 
jednoduchá. Pro všechny naše výrobky jsou charakteristické 
vysoká kvalita, funkčnost a velmi příznivé ceny.

Zajímavé tašky a batohy si můžete prohlédnout a zakoupit 
přes e-shop: www.e-batohy.net. Další informace o společnosti 
SPIRIT DESIGN naleznete na www.spiritdesign.cz.

Tajenku zasílejte do 31. 5. 2012 
na elektronickou adresu: souteze@sesterna.cz 
nebo na adresu redakce:
We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3

Do předmětu e-mailu napište: tajenka 1/2012.
Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou si přejete 
zaslat dárek, pokud se na vás štěstí usměje.

Výherkyně:
Jana Davidová (Vsetín)

Jana Šustrová (Boskovice)

Dana Vindušková (Teplice)

Ilona Večeřová (Brno)

Kateřina Malá (České Budějovice)

Marie Macháčová (Mořkov)

Markéta Valentová (Pelhřimov)

Křížovka
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Jarní téma

Cítím v kostech a ve vzduchu jaro. Čas nových začátků, 
seznámení a vztahů. Vyrazila jsem tedy do baru 
a poznala tam zajímavého muže. Pravda, druhý den 
jsem si jen matně pamatovala, jak vypadá. Vyměnili 
jsme si několik SMS, ale potom konverzace utichla, 
asi vystřízlivěl. 

Jelikož ctím pravidlo 3 dnů, které jsou ale zatraceně 
dlouhé, nenávidím je, alespoň jsem si ,,čekání‘‘ krátila 
čtením ,,poučných textů‘‘, jak pozvat muže vtipně 
na rande, jak se chovat na prvním rande (pokud 
k němu ovšem dojde).

První rande
Nataša Tanská v knize Vyznáte se v tlačenici (Úvod 
do štikologie) radí, že na prvním rande je potřeba 
vytvořit atmosféru volnosti, nenucenosti, přátelského 
tónu - a zejména nezávaznosti. Předně téma hovoru 
nenechává štika náhodě. Připraví se tak, jako kdyby 
šla na obchodní schůzku, zrekapituluje si, o čem se 
rozhodně bavit a co jsou zakázaná témata.

Opakuje si, že je třeba: 
a) mluvit o něm, ne o sobě 
b) spatřit na něm něco, co ho ozvláštňuje, snažit se 
 to pojmenovat (bude určitě poslouchat se zatajeným  
 dechem), pokoušet se defi novat jeho osobnost 
c) neustále se vyptávat na jeho zájmy, práci, plány 
d) nevyptávat se na jeho soukromí 
e) nevyprávět vtipy 
f)  zmínit vlastní domov a rodinu 
g) zmínit jeho rodiče 
h) vyhnout se odpovědím na jeho otázky 
 o vlastním soukromí 
i)  neoslňovat inteligencí 
j)  nikdy si na nic nestěžovat

Pokud se tyto zásady podaří dodržet na obou 
stranách, tak se můžete těšit na druhé rande.

Muž hulvát
Kamarádka si vyšla na rande. Byla sobota ráno, 
čas snídaně. Květa stála v kabátku a lodičkách 
před MC Donaldem, kde měli sraz. Těšila se, 
do jakého že podniku ji randechtivý muž pozve. 
Prvním překvapením bylo pozvání právě do MC 
Donalda, což ihned rezolutně odmítla. Měla chuť vzít 
nohy na ramena, ale řekla si, že mu dá ještě šanci. 
Nápadník ji tedy po vzájemné dohodě a návrhu 
restaurace konečně usadil ke stolu. Při rozhovoru 
bylo Květě jasné, že to bylo první a také zároveň 
poslední rande s tímto pánem. Ale nápadník se nedal 
odradit a naléhal na termín další schůzky. Květa 
mu řekla na rovinu, že je přesvědčena o vzájemné 
nepřitažlivosti, a tudíž nemá smysl marnit čas obou. 
Což velmi ranilo mužovo ego i city. Začal vykřikovat 
na celou restauraci:,,Neměla bys tolik jíst, podívej 
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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. Předplatné 200 Kč / 4 čísla.

 Ano, objednávám si časopis Sesterna za úhradu ročního předplatného ve výši 200 Kč za 4 čísla.

 Ano, mám zájem o zaslání kosmetického dárku v hodnotě 1 000 Kč od společnosti Orifl ame.

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 poučením 
o ochraně osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.  Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Datum                                        Podpis                                                 

OBJEDNACÍ  FORMULÁŘ
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se na sebe, jsi tlustá.‘‘ Hosté v restauraci přestali jíst 
a s otevřenými ústy pozorovali co se bude dít. Květa 
se zvedla a s grácií nahlas řekla: ,,Někteří lidé jsou 
tlustí, ale někteří jsou debilové, což je mnohem horší.‘‘ 
Otočila se na podpatku a s nosem u stropu odkráčela 
středem. Hosté se smáli a někteří dokonce tleskali. 

Placení
Rande je u konce a přichází ožehavá situace: placení. 
Psycholožka Ľubica Mižičková navrhuje pro ženy 
i kouzelnou formulku: ,,Pouze pozýváš, nebo i platíš?“ 
Zlaté pravidlo ohledně placení na prvním rande říká - 
kdo zve, platí.

Čtěte mezi řádky a buďte realistky
Pokud si od vás muž nevezme telefonní číslo, 
neznamená to, že je z vás celý omámený, a proto 
zapomněl, ale že vám zavolat prostě nechce.
Někteří muži si vyžádají telefonní číslo ze soucitu 

nebo zbabělosti a pokud se neozvou do 3 dnů, 
pravděpodobně se už neozvou. 

Věty na konci rande typu: ,,Je milé poznávat nové lidi‘‘ 
nebo: ,,Bylo příjemné absolvovat tuto výstavu s tebou‘‘ 
atd. většinou znamenají: Tuto akci jsem s tebou podnikl, 
ale do více podniků se pouštět nebudu. Naučte se 
brát řečené výroky tak, jak jsou a nehledejte za nimi 
skryté významy. Nepozval vás na další rande, nezeptal 
se jestli se uvidíte... ani nenapsal, pusťte ho z hlavy, 
jděte se o víkendu pobavit s přáteli třeba do baru nebo 
na bowling a nezávazně komunikujte s dalšími muži. 
Brzy zapomenete a uleví se vám.

PS: Hledáním vtipného pozvání na rande jsem se 
příjemně pobavila, leč naštěstí výše zmíněný muž 
mě pozval na první rande sám. Co dodat... muž je 
lovec i ve 21. století. 

MN

Jarní téma



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. Předplatné 200 Kč / 4 čísla.

K předplatnému získáváte 
kosmetický dárek v hodnotě 1 000 Kč 

od společnosti Orifl ame.




