
2 2013

Rozhovor 
s Jaromírem Gajdáčkem, 
generálním ředitelem ZP MV ČR

Kam za 
adventem

ročník 4

Oslavte 14. února
 na plese sester se skupinou Olympic



Trojrozměrný obvaz vytvořený vědou

®

1. KROK
Připravte ránu.

2. KROK
Nasypte Altrazeal® na
ránu. Chcete-li urychlit
polymerizaci, použijte
sterilní fyziologický roztok
nebo antiseptický roztok
na bázi oktenidinu,
polyhexanidu nebo PVP –
jódu.

3. KROK
Pokud chcete použít
sekundární obvaz,
vyberte nepřilnavé dobře
prodyšné krytí. 

4. KROK
Altrazeal® odstraňte 
z rány pomocí pinzety 
a je-li třeba, provlhčete
Altrazeal® před
odstraněním sterilním
fyziologickým roztokem.

Měníme svět 
hojení ran!
Trojrozměrný obvaz, který vyhoví!

Altrazeal® vyhovuje:
✓ Ráně

✓ Pacientům

✓ Odborníkům

EXPHARMA s. r. o., Dlouhá 36, 110 00 Praha 1

info@altrazeal.cz, www.altrazeal.cz

Distribuce v České republice:



 
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
PhDr. Karolína Moravcová

Manažerka časopisu
Bc. Kateřina Homrová
k.homrova@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
Martin Mužka

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. 
Cena ročního předplatného 
je 200 Kč za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Míša Tůmová - šéfredaktorka

Editorial

1

Milé kolegyně,
také se vám zdá, že čas letí stále rychleji 
a doba mezi Vánoci je rok od roku kratší? 
Jsme stále v jednom kole a skloubit pracovní 
povinnosti s péčí o rodinu tak, aby vyšla aspoň 
chvilka také na naše zájmy a koníčky vyžaduje 
schopnosti vrcholových managerů. Potěší pak 
poděkování našich pacientů i uznání nároč-
nosti naší profese. Hned v prvním článku se 
dozvíte, jak si práce zdravotních sestřiček 
váží generální ředitel největší zaměstnanecké 
pojišťovny v naší republice – ZP MV ČR – 

pan Jaromír Gajdáček. Bohužel, pracovní podmínky nejsou zdale-
ka ideální a kvalitu péče o nemocné ohrožují nedostatečné personální vybavení, 
leckdy neodpovídající technické vybavení a v neposlední řadě čas, který musíme 
věnovat narůstající administrativě. Svědčí o tom i výsledky dotazníkového šetře-
ní zaměřeného na pracovní podmínky zdravotníků, které iniciovala v létě Česká 
asociace sester a s nímž vás v tomto čísle seznamujeme.

Značné nároky, které jsou na nás kladené, si musíme občas také vynahradit, 
třeba obohacením šatníku. Proto přinášíme v naší módní rubrice inspiraci 
na nadčasové podzimní kousky a samozřejmě také poradíme, jak v této době 
pečovat o svoji pleť. Jak se toho zhostily některé z nás, se můžete přesvědčit 
na stránkách www.misssestra.cz a současně zaslat svůj hlas pro Miss sestru 
2013. Ta bude již tradičně vyhlášena na 5. reprezentačním plese sester. A tak 
zvu – Sestry na sál! – tentokrát 14. února 2014. Prozradím, že kromě ostatního 
bohatého programu se můžete těšit například na kapelu Olympic, zatím přináší-
me rozhovor s Petrem Jandou.

Ale nepředbíhejme událostem, čekají nás napřed Vánoce, většina obchodů již 
láká vánoční výzdobou, ze všech stran na nás útočí nabídky dárků. Pokud se 
vám i v tomto hektickém období podaří ušetřit čas a věnovat ho té správné před-
vánoční atmosféře, možná si vyberete z našich tipů, kde se oprostit od všedních 
starostí a nasávat tu správnou adventní atmosféru. A třeba vás osloví i nabídka 
lyžařské dovolené strávené na alpském statku.

Ať zvládnete vše v klidu a pohodě vám přeje
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Rozhovor

Žít v klidu a pohodě, 
ale na plný plyn
Moto, kterým se ve svém životě řídí 
generální ředitel Zdravotní pojišťovny 
ministerstva vnitra ČR 

JAROMÍR GAJDÁČEK
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Pane řediteli, co byste vzkázal našim 
čtenářkám – zdravotním sestřičkám?

Že obdivuji každého, kdo si vybere tuto profesi, 
jež patří mezi ty nejnáročnější. Na práci zdravotní 
sestry jsou kladeny specifi cké nároky, nezbytná 
je nesmírná dávka trpělivosti, soucítění, empatie, 
musejí zvládat komunikaci s nemocnými lidmi, mít 
sílu je nelitovat, ale uklidnit, pomoci jim v jejich 
trápení, podpořit dobrým slovem, úsměvem. 
Kromě toho musejí mít široké odborné znalosti 
a dovednosti. Tato práce vyžaduje mnoho energie. 
Skutečně, jestliže bych měl jmenovat profese, 
kterých si vážím, zdravotní sestřičky by byly na těch 
nejvyšších příčkách.

Máte za to, že je jejich práce dobře 
ohodnocená?

Podle informací, které mám, jsem přesvědčen, že 
zdravotní sestřičky nejsou odměňovány tak, jak 
by být mohly a měly. Takže chci věřit, že se časem 
přece jen podaří stabilizovat systém veřejného 
zdravotního pojištění natolik, aby bylo dost peněz 
i na zlepšení ohodnocení práce sester.

Jak byste vůbec zhodnotil systém 
českého zdravotnictví?

Předně je třeba říci a věřím, že čtenářky vašeho 

Jaromír Gajdáček už pátým rokem vede 
největší zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnu 
v České republice, která se stará o více než 
1,2 milionu klientů. Zajímá nás, jak se dívá na 
práci zdravotních sestřiček a na celkový vývoj 
zdravotnictví u nás.

časopisu mi dají za pravdu, že zdravotní 
péče v České republice je na velmi vysoké 
úrovni. Pacienti, kteří to potřebují, dostanou 
tu nejmodernější péči, jsou léčeni za pomoci 
moderních přístrojů, dostává se jim drahých 
léků. České zdravotní pojišťovny si mohou ještě 
stále dovolit hradit z veřejného zdravotního 
pojištění léčbu vzácných a tudíž nesmírně 
nákladných nemocí. Například jen ZP MV ČR 
má asi 6 000 takovýchto klientů. Pouze za jejich 
léčení zaplatíme ročně přes 4 miliardy korun. 
Například na úhradu léčení pacienta s primární 
plicní hypertenzí jsme jen loni zaplatili 17,3 milionu 
Kč a za léčbu klientky s vrozenou metabolickou 
vadou téměř 10 milionů.

Jsem rád, že můžeme říct, že zdravotní pojišťovna 
je schopna i tak drahou léčbu svým klientům 
zajistit. Také proto mi vadí věčné nářky, jak je 
naše veřejné zdravotní pojištění špatné a v krizi. 
Já samozřejmě chápu obavy lidí, protože 
bývají často strašeni zhoršením kvality služeb, 
prodloužením čekacích lhůt a kdo ví čím ještě. 
Mám pro klienty jednu radu – setkáte-li se 
s tím, že vám bude někdo říkat, jak vás nemůže 
ošetřit, obraťte se na svoji zdravotní pojišťovnu, 
která je povinna vám pomoci. Třeba vám zajistí 
plánovanou operaci kyčle v jiné nemocnici, ale 
nebudete na ni muset v nesnesitelných bolestech 
čekat několik let.

Rozhovor
s Jaromírem Gajdáčkem
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Jaká je vůbec fi lozofi e vaší práce?

Rozhodli jsme se, že nechceme jen pasivně 
přihlížet tomu, jak lidé stále více marodí a stále 
častěji chodí k lékaři. Nabídli jsme proto našim 
klientům trochu jinou strategii uvažování. Chceme, 
aby si sami uvědomili, jak je zdraví důležité, a aby 
na něm také s větší intenzitou pracovali. Chceme 
především, aby naši klienti žili zdravý, šťastný 
a spokojený život. Aby pomoc zdravotníků byla až 
to poslední, co budou potřebovat. A tomu jsme 
přizpůsobili svoji práci. Vytvořili jsme například 
projekt nazvaný Zdraví jako vášeň, s jehož pomocí 
vedeme lidi ke zdravému životnímu stylu, k zájmu 
o preventivní prohlídky, k tomu, aby se více hýbali. 
Podobných projektů jsou sice desítky, ale bývají 
většinou příliš odborné a nesrozumitelné, takže 
o ně není příliš zájem. Naše Zdraví jako vášeň
je živé a interaktivní. A má ještě jednu výhodu 
– podporují ho známé tváře jako herec Pavel 
Kříž, specialista na zdravou výživu Petr Havlíček 
či zpěvačka Marta Jandová a mnoho dalších 
osobností – většinou našich pojištěnců. A výsledky 
jsou vidět – webové stránky www.ZdraviJakoVasen.cz

navštívilo již přes 3 miliony lidí.

Co jim v tomto 
projektu 
nabízíte?

Zajímavé tváře, 
zajímavé soutěže 
zaměřené 
na propagaci 
pohybu, poutavé 
rozhovory 
s nejrůznějšími 
osobnostmi kulturního 
života, rady lékařů, 

návody jak 
správně 

cvičit, 

ale také možnost 
absolvovat exkluzivní 
preventivní prohlídky 
nebo se přihlásit 
na skvělou reality 
show Změním se.

V čem spočívá 
tato reality show?

V konkurzu vybraní klienti ZP 211 se pod vedením 
jedinečného odborníka na výživu Petra Havlíčka 
učí zdravějšímu životnímu stylu. Poradí jim, jaké 
stravování je právě pro ně prospěšné, kolik toho 
mají jíst a jak často. Vysvětlí, jaký pohyb je pro 
ně vhodný. A mohu vám říci, že někteří účastníci 
mají za ty tři měsíce, po které jeden cyklus trvá, 
vynikající výsledky. Většina z nich nejenže shodí 
přebytečná kila, ale zůstane věrna novému 
životnímu stylu. Opravdu chceme dát našim 
klientům něco víc než jen plavenky do bazénů, 
chceme dělat něco skutečně podstatného pro 
jejich zdraví.

A další podstatnou věcí jsou preventivní prohlídky. 
Pomáháme našim klientům předcházet vzniku 
závažných onemocnění tím, že jim nabízíme 
možnost absolvovat exkluzivní preventivní 
prohlídku v Masarykově onkologickém ústavu 
nebo celkovou kardiologickou prohlídku v lázních 
Teplice nad Bečvou. Těm, kteří mají velkou 
nadváhu, nabízíme možnost nechat se vyšetřit 
na onemocnění související s obezitou. Podle 
velkého zájmu o tyto preventivní prohlídky je vidět, 
že lidé chtějí žít zdravěji. Jen možná nevědí jak 
na to. A přesně s tím jim naše zdravotní pojišťovna 
pomáhá.

Musím se na závěr zeptat – řídíte se 
Vy osobně názvem projektu Zdraví jako 
vášeň?

Řídím se heslem: Žít v klidu a pohodě, ale na plný 
plyn. Samozřejmě se snažím hýbat, jezdím 
na kole, na kolečkových bruslích, zahraju si tenis, 
chodím po horách. Ale ono není nutné sportovat 
až do úmoru. Docela stačí pravidelná procházka. 
Nekouřím a jím poměrně střídmě. To vše doplňuji 
kvalitním vínem, což doporučuji i našim klientům 
(usmívá se).

Pane řediteli, děkujeme za rozhovor.
Redakce časopisu Sesterna

Rozhovor
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Sesterská sekce

5. pražské mezioborové onkologické kolokvium
24.. ledeen 2014

Cllaarion Congress Hotell Praguue ****, FFreyova 33, Praha 9, eská republika

Generální partner:Organizátor:

Program sesterské sekce

08:00 – 08:30  Registrace
08:30 – 09:00  Zahájení konference 
 Mgr. Dita Svobodová, Ph.D., nám stkyn  pro neléka ská 
 zdravotnická povolání a kvalitu 
 
09:00 – 09:30 Kožní nádory v rukou dermatologa
 MUDr. Ond ej Kodet, VFN
09:30 – 09:50 Novinky v lé b  kožních nádor
 Miroslava Kulhánková, Kate ina Sochrová, VFN

09:50 – 10:20  P estávka – káva

10:20 – 10:35  Brachyterapie a její využití
 MUDr. V ra Tomancová, VFN
10:35 – 10:45  Brachyterapie u diagnózy C50
 Iva Baladová, Onkologické centrum Multiscan Pardubice
10:45 – 10:55  Speci  ka p íprav u pacienta p ed radioterapií
 Bc. Iva Víšková, Onkologické centrum 
 Multiscan Pardubice
10:55 – 11:05 Radioterapie karcinomu prostaty
 Mgr. Eva Valentová, Onkologické centrum 
 Multiscan Pardubice
11:05 – 11:20 Onkogynekologie 
 – p ehled diagnóz a opera ních výkon
 Mgr. Vlastimila B ízová, VFN
11:20 – 11:35 Pacientka s dg. Ca vulvy 
 s následnou postradia ní komplikací – kasuistika
 Bc. Veronika Truhlá ová, VFN

11:35 – 11:50 Pacientka s dg. Ca d ložního hrdla 
 v t hotenství – kasuistika
 Mgr. Ivana Riedlová, VFN

11:50 – 12:40 P estávka – ob d

12:40 – 12:50 Historie a rozvoj onkologie na Pleši
 Na a Jelínková, Institut onkologie a rehabilitace na Pleši
12:50 – 13:10 Paliativní pé e v praxi – kasuistiky
 Mgr. Marcela Drdová, Mgr. V ra Dvo áková, 
 Institut onkologie a rehabilitace na Pleši
13:10 – 13:30 Novinky v aplikaci biologické lé by 
 – p ínos pro pacienty a zdravotnický personál
 doc. MUDr. Petra Tesa ová, CSc., VFN
13:30 – 13:45 Bronchogenní karcinom
 MUDr. Dimka Sixtová, VFN
13:45 – 14:00 Pacient s nemalobun ným bronchogenním 
 karcinomem (NSCLC) – kasuistika
 Bc. Ilona Juklí ková, VFN
14:00 – 14:15  Pacient s malobun ným bronchogenním 
 karcinomem (SCLC) – kasuistika
 Bc. Klára Sta ková, VFN
14:15 – 14:45 Relaxace onkologických sester
 doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janá ková, CSc.

14:45 Záv r konference

ONCO 2014 - inzerce - sesterska sekce - 210x270.indd   1 14.11.2013   17:13:06
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Podle statistik prodělá hemoroidální nesnáze 
za svůj život až polovina populace. Muži jsou 
postiženi častěji než ženy a nárůst obtíží lze sle-
dovat po čtyřicátém roce věku. U mladých lidí se 
onemocnění většinou vyskytuje v podobě krátko-
dobých epizod, u žen především v době těho-
tenství a porodu. V naší republice se dle statistik 
vyskytuje hemoroidální onemocnění přibližně 
u 38 % lidí, což představuje jedno z nejčastějších 
onemocnění konečníku vůbec.

S příchodem zimního období se zanedbává zdravá 
životospráva, a právě tehdy mohou nastat problémy 
s hemoroidálním onemocněním.

Co je nejčastější příčinou vzniku hemoroidů?
Hemoroidy nevznikají, má je každý. Jedná se o žilní 
pleteně v oblasti řitního kanálu, které ho jako jemné 
cévní polštářky pomáhají dotěsňovat. Pokud ale 
jedinec trpí zácpou, nebo má zvýšený stah řitního 
svěrače, krev v hemoroidálních žilách nemůže 
volně protékat a městná. To vede k roztažení žilní 
stěny hemoroidálních uzlů s nárůstem jejich obje-
mu a objeví se obtíže. Hovoříme pak o hemoroidál-
ní nemoci.

Na vzniku onemocnění se podílí řada faktorů, 
vrozených i získaných. Za hlavní vyvolávající faktor 

je považována zácpa, a to i tehdy, vyskytuje-li 
se pouze občas, a zvýšený stah řitního 

svěrače. Zatímco stah řitního svěrače 
je dán konstitučně, na vzniku zácpy 

se podílí konzumace stravy 
s nízkým obsahem 
vlákniny.

Některými dalšími známými faktory, 
jež vyvolávají akutní projevy, jsou:

• dlouhodobý průjem
• nevhodné defekační návyky 

  (dlouhé vysedávání na toaletě)
• některé sportovní aktivity 

  (vzpírání, cyklistika, jezdectví)
• těhotenství (kdy se vedle hormonálních vlivů 

  uplatňuje také mechanický účinek rostoucí dělohy)
• porod
• potraviny způsobující místní podráždění 

  (kořeněná jídla, alkohol, nadměrná konzumace
  kávy a čaje)

Jak se hemoroidální choroba projevuje?
Nejčastějším projevem je krvácení z konečníku 
při vyprazdňování. Krev je jasně červené barvy, 
přítomna na toaletním papíře, někdy i odkapává 
z řitního otvoru do toaletní mísy. Krvácení se nej-
častěji objevuje v souvislosti s vyprázdněním tuhé 
stolice. Přítomny mohou být i pálivé či píchavé 

Trápí vás Trápí vás 
hemoroidy
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bolesti v análním kanálu nebo pocit tupého tlaku. Při 
objemných hemoroidálních uzlech obtěžuje jejich 
klouzání z řitního otvoru navenek, vlhnutí či výtok 
z konečníku, někdy i poruchy udržení plynů a řídké 
stolice. Časté bývá svědění a nepohodlí při sezení.

Kdy jít k lékaři?
Každý neobvyklý vjem z oblasti konečníku nemusí 
být nutně akutní hemoroidální příhoda. K lékaři by 
měl pacient jít hned po výskytu příznaků (bolesti, 
krvácení apod.). Klinické vyšetření je nebolestivé a je 
základní metodou k vyloučení výskytu závažnějšího 
onemocnění.
Je nezbytné zjistit jeho zdroj. Diagnózu nelze uzavřít 
pouze na základě popisu charakteru krvácení. 
Ve vzácných případech může podobný stav způ-
sobit přítomnost polypu, zánětu či nádoru v oblasti 
konečníku. Je tedy nutné ho důkladně vyšetřit. 
Provádí se tzv. koloskopie, která spočívá v zobrazení 
tlustého střeva speciálním přístrojem. Lékař toto vy-
šetření doporučí na základě zvážení příznaků, věku 
a rodinné anamnézy.

Základní vyšetření a předepsání tabletového 
venotonika/vazoprotektiva ke zklidnění akutních 
hemoroidálních obtíží provede praktický lékař, 
gynekolog či gastroenterolog. 
K podrobnému vyšetření včetně 
provedení anoskopie je 
nutné navštívit specialistu – 
proktologa, který se zabývá 
onemocněním tlustého 
střeva a konečníku. 
V proktologických 
ambulancích se provádí 
i léčba některou z výše 
uvedených metod. Ideálně by 
každému pacientovi mělo být 
dáno na výběr více možností 
ošetření dle aktuálního stavu 
a rozsahu jeho onemocnění.

Jak se hemoroidy léčí?
V závislosti na druhu příhody lékař doporučí 
nejvhodnější léčbu. Ta může zahrnovat následující 
možnosti:

 • rychle působící přípravky omezující výskyt 
  krvácení a bolesti (fl ebotropní přípravky)
 • přípravky potlačující bolest (analgetika)
 • projímadla
 • místní léčbu, pokud je její užití vhodné 
  (masti, čípky)

Někdy bude váš lékař 
kombinovat léčbu 
tabletami s dalšími lé-
čebnými postupy: skle-
rotizací (pomocí injekce), 
kryoterapií (tj. zmrazením) 
či chirurgickým zákrokem. Tyto léčebné postupy je 
třeba vždy kombinovat s určitými velmi jednoduchý-
mi dietními opatřeními a s úpravou životního stylu, 
aby se napomohlo obnovení správné funkce střev 
a předešlo zácpě.

Nejvhodnější léčba hemoroidálního onemocnění je 
po provedeném vyšetření navržena individuálně. Dle 
nálezu ji lze rozdělit do tří skupin:

1. Terapie konzervativní (bez použití jakéhokoliv 
instrumentálního nebo chirurgického zásahu) za-
hrnuje dietní, režimová opatření a medikamentózní 
léčbu celkovou i lokální.

Nejdůležitější je péče o správně formovanou stolici, 
zejména vyvarovat se zácpy. Konzistence stolice závisí 
na obsahu nestravitelných zbytků v potravě. Kdo má 
potíže se zácpou, ten by měl dodržovat dietní opat-

ření spočívající v konzumaci stravy s vysokým 
obsahem vlákniny a dbát na dostatečný 

pitný režim. Hodně vlákniny obsahuje 
celozrnné pečivo, pšeničné otruby, 

vločky, čerstvé ovoce a zelenina. Je 
třeba vyvarovat se poživatin, které 
mohou hemoroidální obtíže zhor-
šovat (nadbytek konzumace kávy, 
alkoholu a pikantního koření).
Nevysedávat zbytečně na toale-

tě, (zbavit se například zlozvyku 
četby novin při vyprazdňování) 

a také reagovat na hlásící se nutká-
ní k vykonání potřeby a nesnažit se 

vyprázdnění oddalovat. Cílem farmakote-
rapie je dosažení zástavy krvácení a zmírnění 

hemoroidálních projevů, zejména bolesti. V této 
terapii se uplatňuje místní aplikace antihemoroi-
dálních mastí a čípků a zejména užívání tablet ze 
skupiny tzv. venotonik a vazoprotektiv.

2. Terapie semiinvazivní (prováděna většinou 
ambulatně bez nutnosti anestezie)

K dispozici je celá řada způsobů nebolestivého 
odstraňování zvětšených hemoroidálních uzlů bez 
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nutnosti operace. Princip všech 
těchto metod je stejný, je užívá-
no pouze jiné fyzikální energie. 
Jedná se o vytvoření jizvení 
v oblasti řitního kanálu, v místě 
přívodných a odvodných cév 
do hemoroidálního uzlu, což má 
za následek jejich útlak či uzávěr 
a fi xaci uzlu uvnitř jizvou k zamezení 
vyhřezávání navenek. Veškeré zásahy 
jsou prováděny v místě, kde se nevyskytují 
nervová zakončení vedoucí bolest, a tím se ošetře-
ní stává bezbolestné.
 
Nejužívanější jsou:
 • skleroterapie
 • podvaz gumovým kroužkem (Barronova metoda)
 • použití elektrické energie
 • ošetření infračerveným zářením 
  či laserová technika
 • kryochirurgie
 • ultrazvukem kontrolovaný podvaz hemoroidální 
  tepny (metoda DG HAL)

3. Terapie chirurgická, operační (v celkové nebo 
svodné anestezii)

Chirurgický výkon je metodou poslední volby a uží-
vá se až v případě nejpokročilejších stadií hemo-
roidálního onemocnění. Jedinou výjimkou je pří-
pad výskytu velmi bolestivých zevních hemoroidů, 

u nichž dochází k výraznému 
otoku hemoroidálního uzlu 
obsahujícího sraženou krev. 
V takovém případě může 
být nutné tento uzel odstra-
nit v místním umrtvení buď 

ambulantně, či na chirurgic-
kém sále.

Může se ovšem stát, že pokud do-
chází k častému opakování závažných 

příhod, navrhne vám váš ošetřující lékař chirurgic-
ké řešení. To se v současnosti užívá u méně než 
10 % případů onemocnění.

Jaké léky, masti nebo čípky jsou na léčbu 
hemoroidů nejúčinnější?
Nejvyšší účinek má jistě lék, který vám předepíše lékař.
Hodnotíme-li efekt těchto medikamentů, tak jedno-
značně nejvyšší účinek má celkové podání tablet 
ze skupiny tzv. venotonik/vazoprotektiv. Zlepšují 
pružnost žilní stěny, ovlivňují její propustnost, zlep-
šují tok lymfatickými cestami a potlačují zánět.

Masti a čípky mají v léčbě hemoroidálního one-
mocnění spíše podpůrnou úlohu. Po jejich aplikaci 
se uleví od projevů choroby, ale velikost hemoroidu 
či jeho průtok se tím nezmění. Přesto jsou antihe-
moroidální masti a gely považovány za účinnější 
než čípky, jelikož se dají nanést přímo na hemo-
roidy pomocí aplikátoru našroubovaného na tubu, 
s otvory po stranách.

Čípky se často nesprávně zavádějí až do koneč-
níku, kde nemají účinek lokálně terapeutický, ale 
pouze projímavý. Správné zavedení čípku by mělo 
probíhat tak, že se čípek v poloze na boku zavede 
částečně do řitního kanálu, nechá se zde rozpustit 
a pak se posune hlouběji, což naprostá většina 
pacientů nedělá.

Pacienti se často snaží svého problému zbavit sami 
a spoléhají se na doplňky stravy. Bohužel u doplňků 
stravy je účinek nejistý. Doplňky stravy jsou určeny 
především zdravému jedinci pro doplnění jídelníčku. 
Doplněk stravy vyjde na 200-300 Kč a pacient nemá 
zaručen účinek, kdežto za o něco málo vyšší cenu 
dostane lék, který jistě od problému pomůže. Týden-
ní léčba – a je po problémech.

Lze zabránit opakování hemoroidálních příhod?
Neexistuje stoprocentně účinné preventivní opatření. 
Přesto je však možné dodržovat postupy týkající se 
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životního stylu a stravovacích návyků. Důležitá jsou 
opatření zajišťující pravidelné vyprazdňování, tedy 
například zvýšení příjmu vlákniny (nejlépe zařazením 
ovoce a zeleniny do jídelníčku).

Závěrem je nutno dodat, že toto onemocnění je 
velmi časté, avšak k lékaři se pacienti většinou 
vydávají, až když jsou potíže 
nesnesitelné, nebo když začínají mít 
obavu například z nádoru tlustého 
střeva.

Překonejte stud či jiný důvod 
a navštivte lékaře. Vyplatí se to, 
neboť v ordinaci lékaře čeká 
mnoho možností, jak se 
nepříjemného problé-
mu zbavit.

Redakce časopisu 
Sesterna

Doporučení:
 • Nezapomínejte na dostatečný denní příjem 
  tekutin (tj. 1,5-2 litry denně!).
 • Vyhýbejte se konzumaci potravin, které  
  mohou místně dráždit (kořeněná jídla,
  alkohol, nadměrné množství kávy a čaje).
 • Pamatujte na dostatečné zastoupení vlákniny 
  (celozrnné pečivo, ovoce, zelenina).
 • Dbejte na pravidelný aktivní pohyb, např. 
  plavání, chůzi, cvičení. Vyhýbejte se aktivitám, 
  které vyžadují dlouhé setrvání vsedě, jakými 
  jsou cyklistika či jízda na motocyklu.
• Vymezte si čas na pravidelnou stolici 

  k vytvoření podmíněného refl exu, nejlépe 
  každé ráno po vypití sklenice vody.
• Pokud trpíte bolestí v oblasti konečníku, máte 

  krev na stolici, poraďte se se svým lékařem.

Článek
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Česká asociace sester (ČAS) v posledním 
období registruje signály z ošetřovatelské praxe, 
převážně od zdravotníků v přímé péči, které 
poukazují na nevhodné pracovní podmínky, 
neodpovídající personální a technické vybavení 
pracovišť, nárůst administrativy a jiné skutečnosti 
ohrožující kvalitu poskytované péče.
Prezidium ČAS považuje tyto zprávy za alarmující. 
Pro získání ucelenější informace z praxe spustila 
proto Česká asociace sester od 8. června 2013 
do 31. července 2013 dotazníkové šetření týkající se 
pracovních podmínek zdravotníků v České republice.

V první části dotazníku se sbíraly základní informace 
o respondentovi a jeho pracovišti. Druhá část dotaz-
níku byla věnována pracovním podmínkám zdravot-
níků. Otázky byly směřovány celkem na 11 oblastí:

 a. počet pacientů/klientů 
  na jednoho zdravotníka;
 b. přesčasy;

c. čerpání přestávky;
d. vyčerpanost zdravotníka;

 e. odměny;
f. pomůcky a vybavení;
g. čas na pacienty/klienty;
h. komunikace s nadřízenými;
i. administrativa;
j. využití zdravotních služeb 

  pro své blízké;
 k. jiné problémy.

Provedené šetření poukázalo na řadu problémo-
vých oblastí. Za nejvýznamnější jsou považovány 
následující okruhy problémů:

 • Nedostatečné personální obsazení pracovišť. 
  Nízké počty personálu vedou k jeho přetíženosti, 
  narušují vztahy a atmosféru na oddělení, mají 
  negativní dopad na kvalitu poskytované péče a 
  vedou k syndromu vyhoření.

• Nárůst administrativy. Zvyšující se nároky 
  na administrativní činnost zdravotníků jsou 
  vnímány velmi negativně. Respondenti často 
  zpochybňovali přínos zvýšené administrativy 
  a spíše ji vnímali jako bariéru k poskytování 
  odpovídající péče.

• Problémová komunikace na různých úrovních. 
  Provedený průzkum poukázal na problémy 
  v komunikaci s nadřízenými, uvnitř týmu i mezi 
  jednotlivými profesními skupinami. Nezřídka 
  byly popisovány negativní fenomény, jako je mo-
  bbing/bossing.

• Nedostatečné fi nanční ohodnocení. Nízké 
  fi nanční ohodnocení úzce souvisí s nedostatkem 
  fi nancí ve zdravotnictví a vede ke ztrátě kvalitních 
  zdravotníků, kteří odcházejí mimo obor.

Nedostatečný počet personálu
Většina zdravotníků není kvůli nedostatečnému 
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personálnímu obsazení a velkému objemu práce 
schopna poskytovat pacientům takovou péči, jakou 
by považovali za optimální.

81,8 % respondentů připustilo, že se v průběhu 
poskytování zdravotní péče dostávají do situací, 
kdy pacientům nemohou poskytnout adekvátní 
péči. Naopak pouze 2,3 % takovou zkušenost 
nemá. S tím souvisí vyčerpanost po ukončení 
pracovní směny, kterou uvádí až 67,8 % 
dotazovaných.

Toto zjištění poukazuje na to, že respondenti nemají 
vytvořeny odpovídající podmínky pro poskytování 
kvalitní zdravotní péče. Příčin tohoto zjištění může 
být celá řada.

Za hlavní zdroj problému je považován nedostateč-
ný počet zdravotníků na pracovišti. Jedna sestra 
se v průběhu směny nejčastěji stará o více než 24 
pacientů, to platí zejména na lůžkách standardní 
péče, lůžkách následné péče, na lůžkách sociální 
péče a v léčebnách (v psychiatrických nemoc-
nicích). Z dostupných informací nelze posoudit 
skutečnou ošetřovatelskou náročnost pacientů, lze 
z nich však usuzovat, že za těchto podmínek není 
možné poskytovat individualizovanou ošetřovatel-
skou péči vycházející z potřeb jednotlivých paci-
entů/klientů. Činnost sestry je často zúžena pouze 
na splnění ordinací lékaře a provedení potřebných 
záznamů, na ostatní činnosti (edukace pacientů, 
péče o duševní pohodu, prevence komplikací aj.) 
nezbývá čas. Pokud se pracoviště potýká i s pro-
blémem nedostatku pomocného personálu, je 
zajištění kvalitní a bezpečné péče téměř nemožné.

Podle posledního evropského výzkumu L. Aiken 
dochází při zlepšení pracovního prostředí a snížení 
počtu klientů na jednu sestru ke zvýšení kvality po-
skytované péče a spokojenosti klientů. Hledáme-
-li tedy skutečně cestu ke zvyšování kvality péče, 
nalezneme ji v odpovídajícím personálním zajištění 
pracoviště.

Nárůst administrativy
Významným problémem, který z provedeného 
šetření vyplynul, je nárůst administrativní činnos-
ti. Ve své práci pozoruje tento fenomén 96,4 % 
respondentů. Dokumentace poskytované péče má 
nezpochybnitelný význam pro zajištění kontinuity 
péče, předávání informací i pro řešení případných 
stížností a soudních sporů, kterých postupně při-
bývá.

Drtivá většina respondentů (84,7 %) však nárůst 
administrativy vnímá velmi negativně, nevidí žádný 
přínos tohoto nárůstu pro kvalitu péče a upozorňuje 
na duplicitní záznamy, na složitost a nepřehlednost 
dokumentace.

Nabízí se například důkladná konzultace nově 
zaváděných součástí dokumentace s pracovníky 
v přímé péči, jejichž expertíza celý proces zefektiv-
ní, což je uváděno i v příkladech ze zahraničí. Pocit 
pracovníků, že mohou participovat na rozhodnutí, 
která ovlivňují jejich práci, vede dle L. Aiken k větší 
spokojenosti zaměstnanců. 

Problémová komunikace na různých úrovních
Mají-li zdravotníci pocit, že nemohou poskytovat 
adekvátní péči, že jsou přetěžováni, nemají odpo-
vídající pomůcky aj., měli by mít možnost uvedený 
problém řešit se svými nadřízenými a s manage-
mentem pracoviště.

Téměř 60 % zdravotníků se však domnívá, 
že na toto téma nemohou se svými nadřízenými 
otevřeně hovořit.

Takovýto stav působí bezvýchodně a zasluhuje si 
pozornost. Špatná komunikace s nadřízenými byla 
také nejčastějším tématem, které se objevovalo 
v otevřených odpovědích respondentů (421 odpo-
vědí). 197 zdravotníků dokonce udávalo zkušenost 
s mobbingem či bossingem.

O šikaně na pracovišti 
lze získat informace 
z pravidelných ano-
nymních průzku-
mů spokojenosti 
zaměstnanců, 
v průběhu roz-
hovorů v rámci 
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periodického hodnocení zaměstnance, vhod-
né je mít k dispozici anonymní cestu ke sdě-
lení problémů na pracovišti (schránka 
důvěry, univerzální emailová adresa). 
Managementy zařízení by měly sledovat 
zvýšenou fl uktuaci na některých pracovištích a za-
jímat se o její příčiny. Rozhovory s odcházejícími 
zaměstnanci mohou být také zdrojem cenných 
informací o situaci na pracovišti.

Nedostatečné fi nanční ohodnocení
Povolání všeobecné sestry je veřejností vnímáno 
velmi pozitivně a těší se značnému společenskému 
uznání. To potvrzují výsledky průzkumu prestiže po-
volání, kde se sestry v roce 2013 „umístily“ na tře-
tím místě. Stejné to bylo i v roce 2012. V kontrastu 
s tím podmínky, které mají sestry a ostatní zdra-
votničtí pracovníci vytvořeny k výkonu své činnosti 
a rovněž jejich fi nanční ohodnocení, považujeme 
za neutěšené.

79 % zdravotníků odchází domů s pocitem, že 
nejsou za svou práci spravedlivě odměňováni. To 
jsou skutečnosti, které s vysokou prestiží povolání 
všeobecných sester výrazně kontrastují.

Dle ÚZIS (Ústav zdravotnických informací 
a statistiky) klesla průměrná mzda 

všeobecných sester a porodních 
asistentek v porovnání s rokem 
2011 a 2012 o 111 Kč. Týká se to 
především odměňování podle 
platného předpisu o mzdě, který 
využívají zřizovatelé – právnické 

osoby. Všeobecné sestry a po-
rodní asistentky byly jediné spolu 

s farmaceuty s meziročním pokle-
sem mzdy. Vše nasvědčuje tomu, že 
zaváděná úsporná opatření dopadají 

převážně na všeobecné sestry 
a porodní asistentky.

Návrhy řešení
České asociaci sester dávají vý-

sledky dotazníkového šetření možnost 
zahájit diskusi o řešení problémů v praxi.

 1. Apelujeme na zajištění odpovídajícího počtu 
  personálu na jednotlivých pracovištích. Počty 
  personálu by měly odpovídat skladbě pacientů 
  a zejména míře ošetřovatelské zátěže. 
  Odpovídající personální obsazení je klíčové pro 
  zajištění kvalitní péče.

 2. Doporučujeme vytvořit a publikovat návrhy vhodné 
  a efektivní dokumentace tak, aby se jimi 
  jednotlivá zařízení mohla inspirovat a nemusela 
  složitě vymýšlet a mnohokrát upravovat již 
  vydané součásti dokumentace. Vytvořit příklady 
  dobré praxe, jak je možné zahrnout pracovníky 
  v přímé péči do tvorby a úprav ošetřovatelské 
  a zdravotnické dokumentace. 

 3. Podporujeme rozšiřování supervize ve 
  zdravotnictví. Supervizoři jsou nezávislí externí 
  profesionálové, při své práci hovoří se 
  zaměstnanci o problémech, které je na pracovišti 
  nutné řešit. Relevantní problémy poté supervizor 
  tlumočí managementu zařízení, přičemž musí 
  dodržovat svůj profesní kodex a dbát na 
  zachování anonymity zdrojů informací. Toto by 
  mohlo pomoci odbourat velký strach pracovníků 
  v přímé péči, že s „kritikem poměrů“ bude 
  ukončen pracovní poměr. To je v současné době 
  v některých regionech zásadní existenční 
  problém a nadřízení často používají argument, 
  pokud konkrétní pracovník není spokojen, může 
  odejít. Inspiraci pro supervizi je možné hledat 
  v pilotních projektech na toto téma v sociální 
  péči, kde supervize již nějakou dobu funguje.

 4. Upozorňujeme na nízké fi nanční ohodnocení 
  nelékařů a riziko jeho dalšího snižování 
  v souvislosti se zaváděním úsporných opatření.

 5. Doporučujeme pokračovat ve zkoumání 
  jednotlivých aspektů na téma pracovních 
  podmínek.

Celou zprávu je možné najít na stránkách 
České asociace sester:
http://www.cnna.cz/docs/tiskoviny/dotaznikove_setre-
ni_vysledky_2013.pdf.
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Letos je tomu 
přesně 
padesát 

let od založení 
kapely Olympic. 

Jak na tato léta 
strávená na výsluní 

české hudební scény 
vzpomínáte?

Slovo přesně asi není 
na místě, kapela se 
nezakládá jako základní 
kámen stavby. Většinou 
se to založí jaksi samo 
a nikdo vlastně nevěří, že 

to nějak dlouho vydrží. Jinými 
slovy, nikdo nedělá kronikáře 
a nic ani nikdo nefotí a kapela 
je pak překvapena, že už 

slaví nějaké výročí, a za ta 
léta si už nikdo nepamatuje, 
kdo to založil a kdy. I v případě 
Olympicu je založení kapely 
poměrně v mlze. Olympic, 
původně Karkulka, se 
přetransformoval zřejmě 
z dixielandu do rokenrolové 
partičky a tato transformace 
probíhala někdy mezi lety 1962-3. 
My jsme si řekli, že to prostě 
budeme považovat za začátek, 
a tak to taky dnes prezentujeme. 
Abych pravdu řekl, jiný význam 
než hraní výročních koncertů 
v tom nevidím.

V rámci svého letošního turné připomínajícího 
padesátileté působení na české hudební 
scéně jste hráli na mnoha pódiích. Kde 

jste se cítili nejlépe a jak se vám hrálo v pražské 
O2 Areně s Českým národním symfonickým 
orchestrem?

Tento koncert byl asi nejnáročnější a taky 
nejsledovanější ze všech. Byl jsem poměrně nervózní 
adekvátně tomu, že se koncert natáčel pro ČT. 
Vše dopadlo skvěle, ale po tom koncertě jsem byl 
opravdu vyčerpaný. Na rautu jsem pobyl krátce a těšil 
jsem se do postele.

V textu písně Nebezpečná postava se ptáte: 
„Proč chytrost kráse cizí je?“ Kalokagathický 
ideál ženy, která je chytrá i pěkná zároveň 

pokládáte za výjimku. Čemu dáváte u žen 
přednost? Na plese sester proběhne také volba 
Miss sestry, kritérii bude 5 S: Sympatická, 
Srdečná, Společenská, Spolehlivá a Stylová, 
souhlasíte s takovým hodnocením?

Je to samozřejmě nadsázka, ale často to tak bývá. 
Já osobně ke svému životu potřebuji ženu, se kterou 
si dokážu hezky popovídat. Vaše hodnocení je jistě 
velmi podobné, ale že by musela být za každou 
cenu stylová? Tak to ne. Spíše bych to vyměnil 
za „obětavá“.

50let je úctyhodné jubileum, v baladě 
Otázky se zpívá: „Proč nikdo neslyší 
můj hlas...“ Máte představu, kolik 

diváků za celou tu dobu přišlo na vaše koncerty?
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Nemám. Nikdo to ani nesleduje. Z hlavy 
bych mohl říct, že jsme odehráli 
skoro sedm tisíc koncertů, řekněme 
s průměrnou návštěvností 500 lidí. Tak si 
to, prosím, spočítejte. Ale je to opravdu 
velmi hrubý odhad.

Vaše nové album vyšlo 
1. listopadu. Liší se podle 
vašeho názoru nějak od předchozích 

hudebních počinů?

Každé řadové album je originální. Na Souhvězdí je 
čtrnáct nových písní, snad stojí za zmínku, že 1. 12. 
vyjde album také v mírně zkrácené verzi na vinilu. 
Myslím, že se nám hodně povedlo. Teď co tomu 
řeknou ještě posluchači.

Jak (a jak dlouho) album vznikalo?

Ve studiu jsme strávili zhruba měsíc. Začalo 
se na něm pracovat 18. srpna a kolem 20. září bylo 
hotovo. V tom čase jsme ještě odehráli poměrně 
dost koncertů. Šlo to bezbolestně, žádný problém 
nenastal.

Plánujete zařadit některé z nových skladeb 
do playlistu, ktery představíte 14. února 
na plese Sestry na sál?

Ještě nejsme rozhodnuti, ale je to docela možné.

Jak vůbec vnímají rockeři jemné 
bytosti, jakými jsou zdravotní 
sestřicky?

Krásně. Vždy jsme se těšili 
na to, že v našem hotelu bude 
spát zájezd sestřiček a že 
bude velký mejdan.

Na pomoc 
zdravotníků byl jistě 
opakovaně odkázán 

každý z nás. Jaké jsou vaše 
zkušenosti?

Skvělé. Prodělal jsem během 

posledních několika let 
dvě operace a sestřičky se 
ke mně chovaly výborně.

Také si někdy najdete 
čas na sledování 
oblíbených seriálů 

z lékařského prostředí? 
Mám na mysli třeba 
Ordinaci v růžové 

zahradě, Sanitku, Doktory z Počátků... 
ostatně hlavní postava básníků - Pavel Kříž 
alias romantický Štěpán Šafránek bude jedním 
z moderátorů plesu sester.

Já koukám jen na zprávy, hudební pořady a sport. 
Seriály nesleduji. Kdysi jsem sledoval Nemocnici, 
ale to už je dávno. Moje žena, mimochodem taky 
sestřička, sleduje seriály často.

Co byste vzkázal našim čtenářkám 
(zdravotním sestřičkám)?

Vím, že nemají adekvátní platy a že by si zasloužily 
mnohem víc. Taky vím, že služba je někdy opravdu 
těžká. Já je obdivuji.

Děkujeme za rozhovor a budeme se 
těšit na vaše půlnoční vystoupení na plese.
Aneta Kaderková
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Vánoce, Vánoce, 
 Vánoce přicházejí

a s nimi jako každoročně předsevzetí, 
jak při pečlivém naplánování pěkně 
zvládneme včas všechny přípravy a pak 
si už budeme jen užívat tu správnou 

vánoční atmosféru. Příležitostí oprostit se 
od všedních starostí se nabízejí spousty.

Adventní čas v historickém centru Prahy
Pražské vánoční trhy patří mezi nejvyhlášeněj-

ší v Evropě. Vánoční strom na Staroměstském 
náměstí bude letos zářit od 1. prosince až do 1. 

ledna roku 2014, každý den od 10 do 22 hodin 
vás tu budou čekat stánky s tradičními českými 

ozdobami, bižuterií, svíčkami a dalším zbožím. 
Ochutnat budete moci vánoční dobroty a zahřát 
se kalíškem něčeho voňavého. Ve stejném termínu 
ožije tradičním trhem také Václavské náměstí. Čekat 
na vás budou i další menší trhy pověstné svou 
atmosférou na Náměstí Republiky (25. 11.-24. 12. 
2013) nebo na Náměstí Míru (20. 11.-24. 12. 2013).

Ti, kdo před rušným tržištěm dají přednost raději 
klidnému rozjímání při poslechu vánoční hudby, 
mohou se do jejích libých tónů zaposlouchat kromě 
Národního divadla, Rudolfi na a dalších tradičních 
míst také v několika pražských kostelech. K těm 
nejproslulejším patří sv. Salvátor, který během Vánoc 
nabídne adventní varhanní koncerty, Českou mši 

Vánoce
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Vánoce, 
vánoční i Silvestrovský koncert. 
O 1. svátku vánočním můžete 
navštívit kostel sv. Šimona 
a Judy, kde uslyšíte Českou 
mši vánoční od J. J. Ryby.

Za exotickými 
betlémy i Jezulátkem
Nevšedním zážitkem pro celou rodinu bude jistě 
návštěva klasických i exotických betlémů, které mají 
v Čechách dlouholetou tradici. Jeden z nejznáměj-
ších pražských betlémů, barokní jesličky, je každo-
ročně vystaven na Hradčanech v kostele, který sou-
sedí s Loretou. Od 25. do 30. prosince jsou jesličky 
přístupné denně od 10 do 17 hodin, na Silvestra si 
je můžete prohlédnout do 15 hodin. V kostele Panny 
Marie Vítězné na Malé Straně se nachází známé 
Pražské Jezulátko, které zdejším karmelitánům 
darovala roku 1628 šlechtična Polyxena z Lobkovic, 
dcera španělské vévodkyně Marie Manrique de Lara. 
Soška se obléká do honosných šatiček podle období 
církevního roku. Na Vánoce ji spatříte v bílém. V sa-
kristii kostela se šatičkám věnuje celé muzeum, stejně 
tak si zde můžete prohlédnout exotické betlémy, které 
kostelu věnovali věřící ze vzdálených zemí, například 
z Latinské Ameriky, Filipín, Indie či Afriky. 

Za živými kapry či medovou vůní perníku
Nevšední betlémy nabízí také Muzeum Karlova 
mostu, kde bude vystaven Vltavský rybí betlém. 
Jeho dominantou je 200litrové akvárium s živými 
kapry, které navozuje iluzi vltavského dna. Kolem 
akvária se odehrává scéna Narození Páně s fi gu-
rami v životní velikosti z lipového dřeva. Polidštěné 
postavy přitom znázorňují faunu českých rybníků 
a řek. Výstavu doplní Námořnický betlém zobrazují-
cí skutečné námořníky První Všeobecné Člunovací 
Společnosti zajišťující v Praze převoznické služby 
a vyhlídkové plavby pražskými Benátkami. Dále 
zde uvidíte Ptačí betlém, Slaměný betlém a Africký 
betlém vyřezaný skutečně v Africe z mahagonové-
ho dřeva. Třetí „černý“ král Baltazar byl pro odlišení 
vyřezán ze slonové kosti.

Perníkové jesličky každoročně provoní kostel sv. 
Matěje v Dejvicích. Vystavují se již třicet let a ne-
mohou chybět ani letos. Perníčky jsou zdobeny 
přesně podle výšivek na českých a moravských 
lidových krojích. Výstavu si můžete prohlédnout 
od 22. 12. 2013 do 6. 2. 2014 denně od 10 do18 
hodin.

Advent na hradě Karlštejn
Za výlet určitě stojí i ma-

jestátní Karlštejn. V zimě 
zde můžete navštívit první 
prohlídkový okruh, který je 
otevřen v listopadu a pro-

sinci o víkendech (mimo 
vánoční svátky 25. 12.-

31.12., kdy je uzavřen). Brány 
Karlštejna se otevřou ještě první týden v lednu. 

Hrad i obec Karlštejn nabízejí množství zajímavých 
vánočních akcí. 2. prosince zazní hudba nejprve 
v obci, na náměstí, kde vystoupí taneční a hu-
dební soubory. 22. prosince vyroste pod hradem 
velké historické tržiště, na kterém budou k dostání 
hračky, dřevěné zbraně, výrobky řezbářů, šperka-
řů, ozdoby, korále, adventní věnce. Samozřejmě 
nebudou chybět ani nejrůznější laskominy a karl-
štejnské víno. Vyvrcholením dne bude v 17 hodin 
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby na hradě, 
v Rytířském sále Císařského paláce. V rámci 
Štěpánského koledování si pak 27. 12. 2013 od 18 
hodin můžete poslechnout vokálně instrumentální 
skupinu Chaire.

Správnou vánoční atmosféru ve vás vyvolá Muzeum 
betlémů, kde k největším lákadlům patří mechanické 
betlémy a Karlštejnský královský betlém, největší 
loutkový betlém s postavami deseti nejvýznamněj-
ších českých panovníků.

Objevte noční kouzlo hradu Rabí
Mystickou atmosférou budete moci zažít 14. 
prosince 2013 na ztichlém potemnělém hradě, 
osvětleném pouze svíčkami. Ohřejete  se u jedno-
ho z velkých ohňů na nádvoří, či ochutnáte čaj 
a svařené víno. Hlavním programem večera 
bude vánoční koncert v hradní konírně 
od 18 hodin, prohlídky však potrva-
jí až do 22. hodiny.

Vánočně vyzdobené 
interiéry zámku 
Hrubý Rohozec
Vánočně laděné 
prohlídky jsou 
pro vás připra-
veny také v zám-
ku Hrubý Rohozec. 
K vidění budou Vánoci 
dýchající interiéry a těšit 
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se můžete na vyprávění o historii zámku a o vá-
nočních zvyklostech někdejších majitelů i jejich 
personálu. V zámecké kapli si budete moci pro-
hlédnout starý vyřezávaný betlém, v salonu na vás 
bude čekat ozdobený vánoční stromeček a pod 
ním dárky pro pana hraběte, paní hraběnku i jejich 
děti. Součástí prohlídky bude i místnost služeb-
nictva, kterému panstvo „na přilepšenou“ zdobilo 
vánoční stromek jitrnicemi a klobásami. Zajíma-
vým exponátem je také posilovací stroj hraběte 
Mikuláše Vladimíra Des Fours Walderode z konce 
19. století. Začátky prohlídek jsou po všechny dny 
konání (26. 12. 2013-1. 1. 2014) vždy v 10, 11, 12, 
13 a 14 hodin.

Brněnský advent pod hradem Špilberk
Také moravská metropole Brno se již třetím rokem 
těší na Vánoce, které tu na vás dýchnou téměř 
na každém kroku pohodu. Vánoční trhy můžete 
navštívit na náměstí Svobody, kde se 30. 11. roz-
svítí vánoční strom (30. 11.-1. 1. 2014), na Zelném 
trhu (25. 11.-23. 12. 2013) a Moravském náměstí 
(30. 11. 23. 12. 2013). Pro děti budou připraveny 
každoroční atrakce v podobě jízdy na ponících, 

kolotočů a možnosti posílat vánoční přání 
Ježíškovi. Jejich doprovod zase 

ocení pestrou nabídku občerst-
vení – grog, punč, trdelníky, 

pravé domácí bramboráky, 
palačinky, moravské frgále, 
teplou i studenou zabí-
jačku. A pod zastřešenou 
„zimní zahrádkou“ se 
budou servírovat specia-
lity z grilu – švestkovými 

špízy ve slani-
ně počínaje 
a kachnou se 
zelím konče.

Pardubické Vánoce
Již 19. ročník tradičních vánočních trhů vás zve k ná-
vštěvě 12.-15. 12. 2013 od 10 do 18 hodin, v neděli 
od 10 do 16 hodin. Vánočně vyzdobené prostředí 
výstavního a společenského centra IDEON Pardubi-
ce nabídne návštěvníkům kromě možnosti nákupu 
vánočních dárků pro celou rodinu také načerpání 
příjemné vánoční atmosféry, kterou dokreslí pre-
zentace lidových řemesel spolu s ukázkami jejich 
výroby, vánoční koledy a dětská taneční vystoupení. 
Jako každoročně budou pro děti připraveny tvořivé 
dílny, kde si budou moci vlastnoručně vyrobit vánoč-
ní ozdoby nebo hračku, a mnoho dalších překvapení.

Betlém z másla tvoříme
Svoje umělecké schopnosti budete moci prověřit 
také v dílně, kterou organizuje Malé máslovické mu-
zeum másla 23. 11. 2013 pro všechny, kdo si chtějí 
vyzkoušet tvoření z másla a poté se kochat svými 
díly na výstavě ze vzniklého díla. Loňský originální 
betlém byl vyrobený z 25 kg másla. Na jeho výrobě 
se podílela veřejnost pod vedením dlouholeté autor-
ky betlému z másla, paní Šárky Havlíčkové. Betlém 

obsahoval 126 fi gurek a drobných objektů a 10 
domů.

Redakce časopisu Sesterna

Příležitostí oprostit 
se od všedních starostí se 

nabízejí spousty.

PPříležitostí opr

Vánoce



3 zp soby, jak si titul M J VLÁ EK p edplatit
1. zašlete e-mail s objednávkou na adresu mujvlacek@wemakemedia.cz
2. vypl te objednávkový kupon a zašlete poštou na adresu: We Make Media, s. r. o., „P edplatné“, Jeseniova 55, Praha 3, 130 00
3. objednejte si asopis telefonicky na ísle +420 274 003 337

Titul                                           Jméno                                                     P íjmení

Telefon                                       E-mail

Adresa, na kterou chci M J VLÁ EK zasílat:

Ulice + .p.

M sto/obec                                                                                              PS

Zp sob platby:
      poštovní poukázkou            fakturou I /DI
      p evodem na ú et vydavatele: 35-7929590267/0100

Svou objednávkou poskytuji spole nosti We Make Media, s. r. o. souhlas se zpracováním uvedených údaj  k marketingovým ú el m a prohlašuji, že jsem se seznámil/a 
s pou ením o ochran  osobních údaj  dle zákona . 101/2000 Sb. Poskytnutí údaj  je dobrovolné.

Datum                                          Podpis
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Minule jsme si povídali, proč a jak lidé ve středověku cestovali. Bylo to většinou po souši. Po moři si ještě moc netroufali, nanejvýš pluli kolem pobřeží. Věřili, že Země je placatá a skládá se pouze ze tří kontinentů – Evropy, Asie a Afriky. A za mořem už není nic…

ZÁMOŘSKÉ PLAVBY ZÁMOŘSKÉ PLAVBY 
JEN PRO HRDINYJEN PRO HRDINY
Až později astronomové vyřkli názor, že je Země 
kulatá. Přesto se lidé báli vyplout na širé moře. 
Báli se nekonečného bloudění po neznámém 
oceánu plném hrůzných oblud. Na takové cesty se 
vydávali jen ti nejodvážnější dobrodruzi. Zlatým 
věkem zámořských plaveb se stalo 15. století. 
Portugalský princ Jindřich Mořeplavec 
podporoval cestování a objevy. Založil dokonce 
námořní školu pro budoucí dobrodruhy.

PRVNÍ CESTY PRVNÍ CESTY DO INDIEDO INDIEPortugalský badatel a mořeplavec Vasco da Gama obeplul Afriku a doplul jako první do 
Indie. Cesta to byla zdlouhavá. Cestovatelé 
se snažili najít do Indie a Číny nové obchodní 
cesty západním směrem přes moře. Tenkrát 
ještě netušili, že jim v cestě bude stát nový, 
neznámý kontinent.

SLAVNÝ SLAVNÝ KOLUMBUSKOLUMBUSNa cestu do Indie přes moře se vypravil italský mořeplavec 
Kryštof Kolumbus, podporovaný španělskou královnou 
Isabelou. Roku 1492 vyplul na třech lodích. Hlavní lodí byla 
Santa Maria, kterou doprovázely dvě menší, Pinta a Nina. 
Netušil, jak dlouho popluje, proto s sebou musel vzít velkou 
zásobu sladké vody a jídla. Lodní prostory byly zásobami 
přeplněné. Posádka musela nocovat na palubě. Po namáhavé 
a dlouhé cestě přistál Kolumbus 12. října u břehů Ameriky na 
Bahamách. Myslel si však, že doplul do Indie, proto nazval 
obyvatele indiány. Kolumbus očekával pohádkově bohatá 
města, jak to popisoval Marco Polo. K velkému údivu našel jen 
doškové chatrče a lidi oblečené v jednoduchých oděvech 
zdobených peřím a mušličkami.

OBJEDNÁVKOVÝ KUPON
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Červený kohout v Jižním Tyrolsku
Červený kohout (Roter Hahn/Gallo Rosso) je jihoty-

rolský systém, sdružující kvalitní a přitom ceno-
vě dostupné ubytovací a stravovací možnosti 

na selských statcích. Mnoho z nich funguje 
celoročně a některé jsou umístěny přímo v ly-
žařských centrech v blízkosti sjezdovek (vždyť 

ty jsou přes léto pastvinami pro jejich dobytek). 
V systému lze hledat podle mnoha kritérií 

a především – všechny statky 
jsou pravidelně prověřovány a je-

jich kvalita je ohodnocována jed-
nou až čtyřmi květinkami, podobně 

jako hotely. Nicméně ani do statku pouze s jednou 
květinkou se nemusíte bát jet, i v něm najdete čisté 
standardní vybavení a příjemné majitele. Podobný 
systém dobře funguje také v celém Rakousku, 
kde se jmenuje ještě jasněji – Dovolená na statku 
(Urlaub am Bauernhof).

www.roterhahn.it
www.urlaubambauernhof.at

lyzarská dovolená na
alpském statku

Článek

Biostatek Stillwagerhof v Sand in Taufers      
Statek leží jen 100 m od dolní stanice lanovky známé-
ho rodinného lyžařského střediska Speikboden v údo-
lí Tauferer Ahrntal. Manželé Maria a Georg Burgmanno-
vi na něm hospodaří podle pravidel bioprodukce. 
Statek nabízí samozřejmě vlastní produkty, jakými 
jsou mléko, tvaroh, vajíčka atd. Návštěva stáje a kon-
takt dospělých i dětí s hospodářskými zvířaty na stat-
ku je samozřejmostí. Do centra městečka Sand im 
Taufers je to je 1 km a funguje tu zdarma skibus.

Cena za 2 dospělé a 2 děti v apartmánu
od 65 EUR/noc (děti do 5 let se slevou)
www.stillwagerhof.com

Lärchhof am Ritten      
Ideální pobyt pro milovníky lyžování v klidném místě 
a přitom v dosahu města. Statek leží na náhorní pla-
nině nad hlavním městem Jižního Tyrolska Bolzanem. 
Rodinné lyžařské středisko je vyhlášené svými kvalit-
ními a pohodovými sjezdovkami. Majitelé statku po-

Zimní
Když si zalyžovat pořádně, tak v Alpách. Ale hodně lidí u nás má pobyt 
v nejvyšších evropských horách spojen s vysokými náklady a tím 
také s velkou dírou do rodinného rozpočtu. Ale tak tomu vůbec nemusí být. 
Cesta samozřejmě něco stojí a taky skipasy jsou často velkou položkou, ale 
existují možnosti, jak na místě ušetřit výraznou část nákladů. Třeba si vyberete 
z následujících několika tipů.
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Článek

řádají pro své hosty i tématická odpoledne a večery. 
A tak tu můžete zkusit třeba pečovat o zvířata nebo 

se pokusit o některé ze starých selských řemesel. 
V ceně ubytování je také Rittenská karta, která je 
bezplatnou vstupenkou do muzeí, neomezenou 

jízdenkou na jihotyrolské vlaky a autobusy a lanovku 
z Rittenu do centra Bolzana a také slevovou kartou 
na lyžařské školy, půjčovny lyží apod.

Cena za 2 dospělé a 2 děti (3-14 let) v apartmánu
od 80 EUR/noc (děti do 3 let zdarma)
www.laerchhof.com

Bosc da Plan v Abtei    
Původními obyvateli Alp byli 
Ladinové. Dodnes žijí jejich 
komunity v italských a švý-

carských alpských údolích. Údolí Alta 
Badia je jedním z jejich největších center. Na statku 
Bosc da Plan se můžete osobně seznámit s jejich 
kulturou, zvyky a kuchyní. Alta Badia patří k nejluxus-
nějším destinacím v Itálii, a tak i ceny na statku jsou 
o něco vyšší než v jiných oblastech. Ale i tak je to 
pouze zlomek cen v hotelích 
nebo běžných apartmánech. 
Statek leží v centru obce 
přímo u lanovek, které obslu-
hují místní výtečně upravené 
sjezdovky. Ideální místo pro 
celodenní lyžování.

Cena za 2 dospělé a 2 děti 
(do 12 let) v apartmánu 
od 66 EUR/noc
www.luechboscdaplan.it

Schnegghof        
Lyžařské středisko Hochkönig v Salcbursku patří 
se svými 150 km sjezdovek k těm větším. Statek 
Schnegghof leží přímo uprostřed lyžařské oblas-
ti. Takže stačí před domem nazout lyže a po 200 
metrech jízdy jste u první lanovky. Samozřejmostí 
je nabídka produktů ze statku, který je zaměřen 
na produkci mléka. A pokud se vám zdá 200 metrů 
na sjezdovku daleko, nabízí se ještě možnost 
bydlet v apartmánech v horské chatě Liebenaualm, 
které patří ke statku a jsou přímo na sjezdovce. 
Chata v zimě slouží také jako občerstvovací stanice 
pro lyžaře.

Cena za 2 dospělé a 2 děti v apartmánu 
Schnegghof od 60 EUR/noc

Cena za 2 dospělé a 2 děti v apartmánu 
Liebenaualm od 65 EUR/noc
www.schnegghof.at

Pavel Hanuška

en v hotelích 
partmánech. 
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Inspirace 
pro váš šatník:
nadčasové 
podzimní 
kousky!
Podzimní fashion fotostory 
pro časopis Sesterna 
exkluzivně připravila 
přední česká bloggerka 
Adéla C. Mazánková 
(www.inadequatecliche.net) 
ve spolupráci s fotografem 
Tomášem Černým 
(www.tomas-cerny.com).

FOTO: Tomáš Černý
TEXT: Adéla C. Mazánková
MODELKA: Adéla C. Mazánková
MAKE-UP: Linda Chudomelová

Svetr Topshop, 
boyfriend džíny Topshop, 

tartanová šála Reserved, sako 
Reserved, kotníčkové kozačky 

Reserved, čepice Reserved

Více a více se návrháři uchylují 
k promítání pánského stylu 

do dámských šatníků. Trefou 
do černého pro vás v nadcházející 
sezoně budou tzv. boyfriend džíny 

volnějšího střihu a čepice s kšiltem. 
Skvělou investicí na několik let je určitě 

i tento podzim velmi aktuální mohér 
či angora a svetr z nich. Nejenže 

vypadají skvěle a každý si vás bude 
chtít pohladit, ale nic nezahřeje tolik, 

jako právě tyhle materiály. Kvalitní 
angora vám navíc nezežmolkatí ani 

po třech letech.

Móda    
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Kabát Topshop, svetr Reserved, 
sukně Topshop, košile Reserved, 

kotníčkové kozačky Reserved, 
kabelka Reserved

Geometrické vzory se ze sezóny 
letní přenesly i do letošního podzimu 

a ani nyní se nemusíte bát jejich 
kombinování. Kostka nabrala 

podzimnější směr v tartanové verzi 
a skvěle rozsvítí každou kombinaci. 

Rozhodně byste měly investovat 
do kostkované košile, ta jen tak 

z módy nevyjde a využijete ji 
i k formálnějším outfi tům. Hodí 

se k černému obleku, k vlněnému 
kabátu i k džínovině!

Móda    
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Šál Reserved, vesta z umělé 
kožešiny Reserved, 
šaty Reserved, boty Reserved, 
kabelka Topshop

Na zimu každá ze skříně vytahujeme 
především černou, šedivou a tmavě 
modrou. Návrháři nás letos ale nutí k 
opaku. Trendy jsou pastelové barvy, a 
to především starorůžová a pudrová. 
V kolekcích obchodů najdete pletené 
doplňky, vlněné kabáty i chlupaté 
vesty v těchto barvách. A ačkoliv 
světle růžový kabát nepatří k tomu 
nejpraktičtějšímu, letos by vám ve 
skříni rozhodně neměl chybět! Nosit 
ho můžete takřka ke všem barvám, 
vyvarovala bych se však zářivé 
červené, oranžové a žluté.

26

Informace o cenách 
v obchodech.

Móda    
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28

Devadesát procent žen, které mi usednou 
do židle, má vysušenou pleť. Nikoliv suchou, 
ale vysušenou, tedy nedostatečně hydratova-
nou, velmi často také zvětšené či zanesené 
póry, mdlou pokožku. Na stav vaší pleti má vliv 
mnoho věcí: pitný režim a stravovací zvyky, 
spánek, ale také dostatečný pohyb – prostě 
životní styl obecně – a vaše péče o pokožku, 
která by měla být součástí vašeho ranního 
i večerního rituálu stejně samozřejmou jako 
čištění zubů.

Fáze první: čistíme
Ať už ráno, či večer, pleť je potřeba správně 

připravit na příjem čehokoliv, co na ni hod-
láme mazat. Ráno sice nemusíme kůži nijak 
extrémně „drhnout,“ ale je dobré z ní stáhnout 
noční pot a prach, ovšem večer je opravdu 

Kosmetika 

Vážené čtenářky, léto nám téměř ani nestihlo za-
mávat na rozloučenou, jakým úprkem nás opus-

tilo a přenechalo vládu sychravému podzim-
nímu počasí. A stejně tak jako vytahujeme 

ze skříně kozačky, kabáty, šály a dešt-
níky, abychom se bránily chladu 

a dešti, je také potřeba oprášit 
zbraně k ochraně naší kůže.
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nutné zbavit obličej všech nečistot a make-upu, 
který na kůži máme. Jen tak je pokožka schopná 
vlastní obnovy během spánku – když na ní totiž 
necháte líčidla, proces čištění stráví většinu svého 
úsilí na odstranění make-upu z kůže a na samot-
nou obnovu už nezbyde čas a energie. Výsledkem 
je matně a unaveně vypadající kůže, která rychle 
stárne. Pro opravdu rychlé a šetrné odlíčení může-
te vyzkoušet odličovací pěnu Supreme Cleansing 
Foam z parfumerie Sephora. Prostě nastříkáte 
do dlaně, přidáte trochu vody a umyjete si obličej. 
Líčidla, která by chtěla vzdorovat, můžete už dočistit 
vatovým tampónkem a odličujícím tonikem (dopo-
ručuji micelární vodu), ale tu největší část můžete 
mít odlíčenou za chviličku, navíc mnohem šetrněji, 
než když pokožku donekonečna mnete vatovými 
tampony s texturou.

Dopřejte si jednou až dvakrát týdně peeling těla i obli-
čeje, který zbaví pokožku odumřelých buněk.

Tip: Z osobní zkušenosti lze odtušit, že co není 
na vaně, ve sprše, či u umyvadla po ruce, na to se 
úspěšně práší.

Fáze druhá: kdo maže, ten jede
Po umytí všech nečistot a make-upu je velmi 
důležité pokožku hydratovat. Právě řádným očiš-
těním jsme ji totiž připravily, aby si byla schopná 
z krémem dodaných živin vzít co nejvíc. Ty z vás, 
které mají sušší kůži, mohou na zimu zvolit hutnější 
či mastnější krém – studený vzduch (respektive 
suchý zimní vzduch) kůži vysušuje. Je opravdu dů-
ležité používat krém určený pro vaši kůži – máte-li 
smíšenou pokožku, mazání krémem pro mastnou 
pleť vám nepomůže. Pokud máte aknózní pokož-
ku, nemusíte mít nutně mastnou, může být klidně 
suchá a používáním krému na mastnou pokožku ji 
ještě víc vysušíte. Nevíte-li, jaký typ pokožky máte, 
nemějte strach svěřit se odborníkům – kosmetička 
nebo zkušená vizážistka vám dokážou pomoci. 
Používáte-li speciální přípravky (zpevňující séra, 
hydratační séra a podobně), nechte si jejich 
použití spíše na noc – pokožka v noci pracuje 
na regeneraci, a tak tuto extra pomoc využije 
více. Na den vám dobře poslouží jen hydra-
tační krém s UV fi ltrem (případně zpevňující 
pro zralejší pokožku).

Noční krémy mažte na obličej opravdu, 
než jdete spát – žádné: „… ještě dočtu 
kapitolu… no tak ještě jednu.“

Tip: Nezapomínejte 
na vaše rty! I ty potřebují 
v zimě trochu naší 

pomoci, mažte je dle 
potřeby balzámem na rty, který vám 

vyhovuje. Jelení lůj je klasika, která má stále 
svou kvalitu. Pokud míváte velmi suché rty, ze kterých 
se navíc v zimě kůže sloupává, můžete vyzkoušet 
také peeling na rty, například od fi rmy Lush. Naneste 
na rty, promněte, dokud se kůže neodloupne, a poté 
můžete sezobnout – vyrábí se jen z jedlých olejů 
a cukru. K dostání je ve třech různých příchutích. 
Nízkorozpočtová varianta? Přejeďte rty zubním 
kartáčkem změklým po čištění zubů.

Fáze třetí: make-up
Kontroverzní rada hned na začátek: pokud nemáte 
pocit, že make-up potřebujete, tak ho nenoste. Pokud 
ho nosit nechcete, nenechte si za žádných okolností 
vnutit pocit, že musíte, abyste byla 
krásná. Krásná žena je ta, která se 
cítí dobře a sebevědomě; s make-
-upem nebo bez. Na model-
ce, která vás provází tímto 
článkem, můžete vidět 
několik trendů letošního 
podzimu – přede-
vším je to lesk, a to 
všude: na víčkách, 
na pleti, na rtech. 
Nosí se metalické 
stíny všech barev 
– od jemně růžové 
až po tmavě šedou 
nebo černou, hlavně 
když mají třpyt. Šetřete 
s pudrem – již několik 

Kosmetika 



let je výrazným trendem návrat k make-upu, kde kůže 
vypadá jako kůže, tedy má nějaký odlesk, především 
na vrcholu lícních kostí. Rty se nosí jednoznačně 
lesklé – mohou být buď v tělové barvě, nebo světle rů-
žové, či naopak sytě červené. V kurzu je také výrazné 
obočí – dny, kdy se donekonečna trhalo a trhalo, jsou 
pryč. Silné obočí vypadá zdravě a mladistvě. Barvou 
letošního podzimu je rozhodně fi alová ve všech svých 
odstínech – od něžné světle fi alkové přes všechny 
možné odstíny borůvek, ostružin či švestek až po tem-
ně fi alovou. Nemusíte se bát a můžete zkusit dohro-
mady tmavé oko a tmavou lesklou rtěnku, letos vám 
to „projde.“ Hlídejte si jen, abyste zůstala ve stejné 
barevné skupině, tedy tón v tónu – osmdesátky ještě 

v kurzu nejsou.

Věčné dilema zaměstnaných 
žen – jak udělat z denního 
líčení večerní? Letos jedno-
duše a ještě můžete zůstat 
trendy – v kurzu jsou totiž 
výrazné linky. Stačí vám 

tedy jen přidat výraznou 
linku nad horní řasy a na rty 

nanést světle růžový stín. 
Z vlasů můžete vyčesat vysoký 

drdol – buď ten z obrázku za po-
moci vlasové vycpávky a sponek, 

ale stejně tak vám poslouží vysoký culík, 
do volného copu spletené vlasy, obmotané 
dokola kolem zmíněného culíku a upevně-
né sponkami. Zkrátka takové hraní si s retro 
šedesátkovým vzhledem (který, jen tak 
mimochodem, asi nikdy nebude „out“).

Tip: Pokud make-up nosíte, zkuste nějaký 
na bázi silikonu (třeba Make Up Forever HD 
Foundation). Molekula silikonu je totiž větší než 
lidský pór. Nestane se tedy, že vám make-up póry 
ucpe (případně, že vám ho pokožka „sežere“), 
a jeho nošení tak bude mnohem pohodlnější.

Závěrem bych se s vámi ráda podělila o citát jedné 
velké osobnosti světového vizážistického nebe: „Žád-
né množství make-upu nedokáže zamaskovat ošklivé 
srdce.“ Kevyn Aucoin

Přeji vám krásný den
Linda Chudomelová

Medajlonek
Linda Chudomelová je rychle se etablující 
česká vizážistka. Ač se v tomto odvětví 
(ke kterému utekla ze služeb v cestovním ruchu) 
pohybuje teprve rok, má za sebou spolupráci 
s různými celebritami. 

Její práce jste mohly vidět v časopisech 
ProFashion, Fresh Look, Tvoje Svatba, Fashion 
Club, Moje rodina a já, nebo v aktuálním čísle 
Cosmopolitanu, případně na různých módních 
přehlídkách – 10 let Franck Provost v ČR, World 
of Beauty and Spa, či festivalu mladé módy 
Arcolor.

Kosmetika 



Diagnostikoval lékař vaše 
onemocnění jako 
myelodysplastický syndrom? 
Hledáte informace o svých symptomech
nebo o péči o nemocného? 

Naleznete je na internetových stránkách 
www.mdsnovinky.cz určených pacientům 
s myelodysplastickým syndromem 
a jejich příbuzným, a to již od 1. 1. 2014!

www.mdsnovinky.cz 

Děkujeme za podporu:

MDS web - inzerce sesterna - 210x135.indd   1 13.11.2013   16:11:45

Pot ebujete najít ty správné, 
aktuální a d v ryhodné informace,

které se týkají p esn  vaší situace? 

Po ínaje stanovením diagnózy a p ístupem k rakovin  plic, 
p es p ípravu na její lé bu, až po informace, jak si po ínat po jejím ukon ení.

Jediné internetové stránky o všem, co byste 
m li vy a vaši blízcí v d t o rakovin  plic.

www.mojeplice.cz 
On-line od 1. 1. 2014!

Ob anské sdružení Zdravé plíce d kuje za podporu: 
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Křížovka

Víte, že původní a stále česká kosmetika Dermacol má svůj 
prvopočátek ve Filmstudiu Barrandov v Praze na počátku 60. let? 

Svou úspěšnou dráhu zahájila tato značka silně krycím make-upem, který byl jedním z prvních 
v Evropě a na světě vůbec. Stejně jako ve svých začátcích, Dermacol dodnes spolupracuje při vývoji nových 
přípravků s odborníky a nabízí tak svým zákaznicím tu nejkvalitnější pleťovou, tělovou i dekorativní kosmetiku. 
Doveďte svůj oční make-up k dokonalosti díky kosmetickému balíčku produktů značky Dermacol.

Více informací o společnosti a produktech naleznete na stránkách www.dermacol.cz
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Vyluštěnou tajenku posílejte na adresu redakce: redakce@sesterna.cz do 31. 12. 2013. 5 úspěšných lušti-
telů obdrží balíček dekorativní kosmetiky od značky Dermacol.



organizátor: 
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

pod záštitou:

Hlasujte pro Miss sestru 2013!
Sv j hlas zasílejte formou SMS ve formátu MISSmezeraSESTRAmezeraID 

na telefonní íslo 900 06 10. Jednotlivá ID letošních sout žících naleznete 
na stránkách www.misssestra.cz.

Miss sestra 2013 bude vyhlášena 14. února 2014 na Žofín  p i p íležitosti 
5. reprezenta ního plesu Sestry na sál!

SMS servis poskytuje Erika a.s., Na P íkop  9 - 11, Praha 1, 110 00. Cena SMS je 10 K  v etn  DPH. www.platmobilem.cz. Z jednoho telefonního ísla m že být odeslán libovolný po et SMS.

mediální partne i:
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www.cnna.cz
tel.: +420 222 523 827 / e-mail: kancelar@cnna.cz

www.wemakemedia.cz
tel.: +420 274 003 333 / e-mail: info@wemakemedia.cz

Také v roce 2014 naváže pátý ro ník na úsp šnou tradici ty  p edchozích ro ník

Krom  celove erního bohatého programu se m žete op t t šit na  nále sout že o nejsympati t jší 
sest i ku - Miss sestra 2013 a na p lno ní vystoupení legendární skupiny Olympic

Sout ž Miss sestra bude uvád t již ost ílený moderátor Vojt ch Bernatský, partnerem mu bude 
Pavel K íž, který bude provázet plesem sester

Vstupenky v prodeji od 1. íjna 2013. Bližší informace najdete na stránkách www.sestrynasal.cz
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