
1 2017ročník 8

 
KOSMETIKA 
Jak na správnou 
péči o pleť

BYLINKY 
Vyběhněte si 
je nasbírat
do přírody

Rozhovor
se Sestrou 
sympatie

2016



NAJEĎTE NA VÝHODNÝ

SERVISNÍ PROGRAM

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 %
za servis, díly i příslušenství.

Máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let? Chcete ušetřit peníze při provedení opravy nebo výměně opotřebovaných 

dílů? Pak je právě Vám určena šeková knížka plná slev, která obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci

u nejběžnějších oprav a řadu dalších výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku ještě nemáte, je pro Vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39

162 00  Praha 6

Tel.: 800 101 212

www.prerost-svorc.cz

Bez názvu-1   1 16.02.17   9:28



1Sesterna | Jaro 2017

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

Jednatelka
MUDr. Ivana Kaderková

Manažerka časopisu
Mgr. Pavla Veškrnová
p.veskrnova@wemakemedia.cz 

Redakce
Zuzana Selementová
PhDr. Hana Kaiserová

Adresa redakce
We Make Media, s. r. o.
Italská 1583/24, 120 00 Praha 2
tel.: +420 778 476 475
e-mail: redakce@sesterna.cz
www.sesterna.cz

Grafika
Helena Kočandrlová

Inzerce
Judita Vogelová 
j.vogelova@wemakemedia.cz
tel.: +420 777 745 646 

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  předplatného je 240 Kč 
za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Zuzana Selementová, redakce We Make Media

MILÉ ČTENÁŘKY, ALE I MILÍ ČTENÁŘI,

Editorial

také máte pocit, že rok pokaždé doopravdy začne až s jarem?

Dokud se nevybalíme z teplých čepic, šál a tlustých bund, jako bychom 
pořád na něco čekali. Teprve závan svěžího jarního vzduchu přinese pří-
slib nových zážitků a my jsme připraveni ke změnám.

Přesně tak tomu bylo i v redakci Vaší Sesterny. Určitě jste si všimli, že 
je jiná, a my doufáme, že hezčí. Připravili jsme ji pro Vás v nové podobě 
a moc bychom si přáli, aby se Vám opravdu líbila. Abyste ji nejen zběžně 
prolistovali při krátké přestávce na kávu v práci a hned odložili, ale abyste 
se do ní mohli začíst a chtěli si ji třeba vzít i domů jako svou dobrou pří-
telkyni, s níž můžete probrat všechno, co Vás zajímá nebo trápí. 

Sesterna „v novém kabátku“ Vám tak pomůže právě s výběrem jarního 
kabátu, poradí, jak se vyvarovat bolesti nohou a přinese i další tipy život-
ního stylu pro krásu i zdraví. Radu najdete i při řešení osobních problé-
mů. Samozřejmě se dočtete také o zajímavých akcích z oboru a setkáte 
se i s oblíbenou osmisměrkou! 

Sesterna by zkrátka měla být jako Vy: empatická, srdečná, milá a - potřebná. 
Taková, jak tuto náročnou profesi popsala Sabina Beránková, která se na 
plese „Sestry na sál!“ stala vítězkou soutěže Sestra sympatie 2016. Roz-
hovor s ní Vás určitě zaujme. 

Příjemné jarní čtení přeje
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Jaro

Místo sněženek, zelených lístků a roztomi-
lých kuřátek se novými symboly jara sta-
ly diety. Držíme přísné hladovky, půsty 

a detoxy, často jednostranné. Mají naše tělo zbavit 
všech jedovatých látek, které se v něm přes zimu 
nahromadily, a také nastartovat rychlejší hubnutí. 
Lékaři sice upozorňují, že naše tělo se škodlivin zba-
vuje průběžně, ale lidé dnes na slovo detox prostě 

„slyší“. Jak se do nich pustit, aby nám skutečně pro-
spěly? Stačí vzít do hrsti zdravý rozum. 

VÍC ŠKOD NEŽ UŽITKU? 
Vyhněte se například metodám postaveným jen na 
jedné nebo několika málo potravinách konzumova-
ných po delší dobu. Hladovky s pitím vody a/nebo 
pročišťujících čajů už vůbec nejsou správnou ces-

Kdyby se hlasovalo, co udělá radost největšímu počtu lidí najednou, jaro by docela určitě 
s přehledem vyhrálo. Těšíme se z teplého slunce, svěžího větříku ve vlasech a z dlouhých dní 

– a přitom se trápíme, možná nejvíc za celý rok. Přišel totiž čas drastického hubnutí.

Jak na hubnutí
a očistu těla 

NEJLEPŠÍ DIETOU JE ZDRAVÝ ROZUM

NOVÝ

START!
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tou. Některé takové nápady vám totiž spíš uškodí, 
než prospějí.

Zdravý detox by neměl obsahovat žádná projímadla, 
čištění střev nebo výhradně ovocné a zeleninové šťávy. 

ZVLÁDNETE TO I S TAKTO JEDNODUCHÝMI
ZÁSADAMI: 

1. Pijte hodně čisté vody.
2. Jezte především čerstvé ovoce a zeleninu.
3. Jezte jen celozrnné pečivo.
4. Omezte maso - tělo je tráví déle než ostatní potravu.
5. Vyhněte se tučným mléčným výrobkům.
6. Zcela vyřaďte polotovary, veškeré sladkosti, čokolá-

du, limonády, uzeniny a další potraviny plné "prázd-
ných" kalorií a umělých přísad. 

7. Úplně vynechejte také alkohol. Budete se divit, jak 
bez pravidelných večerních skleniček půjdou kila 
dolů skoro sama. 

HUBNUTÍ ZAČÍNÁ V HLAVĚ
Většina detoxikačních receptů je založena na drasticky 
sníženém příjmu kalorií, což způsobí rychlé zhubnutí. 
Před překotným úbytkem kil ale výživoví odborníci roz-
hodně varují, už proto, že se téměř pravidelně obje-
ví tzv. jo-jo efekt: ztracená váha má tendenci se zase 
rychle vrátit zpátky, často i s nějakým tím kilem navíc.

Na druhou stranu pokusit se alespoň na pár dní 
ozdravit svůj jídelníček, zamyslet se nad tím, co jíme, 
zařadit více ovoce a zeleniny a naopak vypustit prů-
myslově zpracované potraviny a maso, to naší kon-
dici může jedině prospět. „Jednoduchým způsobem, 
jak tělu pomoci, je zařadit do jídelníčku očistné šťávy. 
Ovoce a zelenina jsou totiž nejzdravější, když se kon-
zumují čerstvé a syrové," vysvětluje nutriční specia-
listka Pavla Tomášková.

Nejlepší je přidat tyto šťávy k běžné stravě, z níž ale vy-
řadíme nevhodné potraviny – ty, které obsahují mnoho 
nevhodných tuků a cukrů. 

K NEJLEPŠÍM POTRAVINÁM PRO JARNÍ DETOX 
PATŘÍ:

• zelený salát a čerstvé bylinky
• citróny
• zelí
• brokolice
• sezamová semínka
• zelený čaj

Celkový kalorický příjem při 
detoxikační dietě by neměl být pří-
liš nízký, aby vám nezpůsobil bolesti 
hlavy a nevolnost, a nepřivodil únavu 
místo jejího odstranění. Ideální je sníže-
ní kalorického příjmu na 1 200 až 1 500 
kalorií na den, což se při alespoň týdenním 
dodržování na váze taky určitě projeví. 

NEPŘEŽEŇTE TO!
Období hubnoucího detoxikačního jídelníčku může 
trvat 14 dní a spočívá v konzumaci pouze zdraví pro-
spěšných potravin, jako je ovoce a zelenina. Delší doba 
bez přísunu dalších živin už ale dobrotu dělat nebude. 
Jak tuky, tak i bílkoviny naše tělo k dobrému fungování 
potřebuje. A pokud u něčeho z pozitivních změn na-
šeho způsobu stravování nakonec vydržíme déle než 
pár dní, tím lépe pro naše zdraví i pro krásu!  Jedná se 
o celkový restart, a proto bychom měli během delšího 
očistného režimu být ideálně v klidu, nejlé-
pe na čistém vzduchu a bez stresu. 
Takže – s "úklidem" těla
začněte v duši!

Ingredience: hrst čerstvého špenátu, hrst římského 
salátu, 4 malé kousky celeru, 1 jablko, 1 hruška, šťáva 
z jedné limetky, 1 lžíce mladého ječmenu (Vitalvibe)

Postup: Všechny ingredience vložte do mixéru a 
rozmixujte. Vodu dolévejte postupně podle toho, jak 
husté to máte rádi. 

DETOXIKAČNÍ 

ZELENÉ

SMOOTHIE
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Kosmetika

Jak na správnou 
péči o pleť
v každém věku?

Určitě nezačínejte s intenzivními přípravky pro 
zralou pleť příliš brzy. Mladá pokožka by se 
totiž přestala snažit o přirozenou regeneraci 

a začala by předčasně stárnout. Platí to i opačně: 
krém, který stačí ve třiceti, je už ve vyšším věku pro 
vás málo. Vždy je proto důležité sledovat složení kos-
metiky. 

Nikdy nezapomínejte na důkladnou hydrataci, která 
zajistí  jiskru, pěknou barvu a “hladkost“ nejen na 
oko – skutečně totiž snižuje tvorbu vrásek. Když má 
pokožka – bez rozdílu typu - dostatek vody, působí 
zdravě a svěže. Víte, že i mastnější pleť může být de-
hydrovaná? 

Dalším zásadním pravidlem je, že co největší po-
díl vámi používaných kosmetických přípravků by 
měl obsahovat ochranný faktor proti slunci. SPF 
už dnes obsahuje většina krémů i mejkapů, vyu-
žívejte právě jich. Slunce má totiž zřejmě největší 
podíl na stárnutí pleti, tvorbu vrásek a pigmento-
vých skvrn. 

Snad úplně nejdůležitější je pravidelné čištění pleti. 
Víte, že čištění a odličování pleti jsou dvě různé věci? 
Nestačí se večer důkladně odlíčit, je třeba pokožku vy-
čistit i ráno. Gel, mléko nebo pleťovou či micelární vodu 
používejte i tehdy, kdy jste se vůbec nemalovala. Kůže 
bude hebčí a zářivější. 

Myslíte si, že označení kosmetických přípravků pro určitý věk je jen trikem výrobců? Omyl. Pleť to-
tiž skutečně potřebuje v každé době něco trochu jiného. Tady je pár zásad, které se vyplatí dodržet. 



7Sesterna | Jaro 2017

Kosmetika

V tomto věku stačí jen hydratační 
krém nebo gel, případně BB a CC 
krémy, které obsahují všechnu 
péči v jednom. Pokud vaši pleť 
kazí pupínky, zkuste léčebnou kos-
metiku z lékárny nebo speciální 
přípravky na předpis od dermato-
loga. Bohužel každá snaha zamas-
kovat je vysokou vrstvou líčení 
problém spolehlivě zhorší. 

U běžné smíšené pleti si stále vy-
stačíte jen s hydratačním krémem. 
Můžete však už přidat přípravky 
s účinnými látkami, jako je koen-
zym Q10 nebo kyselina hyalurono-
vá proti drobným vráskám. Krémy 
s vitamínem C zabojují proti pig-
mentovým skvrnám. Na akné a pu-
pínky existují speciální krémy pro 
ženy nad třicet let. Účinné jsou ty 
s mořskými řasami nebo kofeinem, 
obsahu kyseliny salicylové se raději 
vyhněte, někdy problém ještě zhor-
ší. Jednou týdně je vhodný šetrný 
peeling, po němž naneste výživ-
nou masku určenou právě pro váš 
typ pleti, případně její problém. To 
bude platit od teď už napořád.

Nyní už je třeba sáhnout po hut-
nějších mastnějších krémech, 
které podporují zpevnění pleti 
a ideálně také velikost a množ-
ství tukových buněk. Látkami, 
které to dokáží, jsou například 
magnolol, kyselina alguronová 
a vitamín A. Proti tvorbě vrásek 
a ochablosti pleti funguje inten-
zivní sérum – nanáší se pod den-
ní krém a zesiluje jeho účinky. 
V tomto věku už je dobré začít 
i s masážemi obličeje. Zvládnete 
je i doma: při každém mazání na-
nášejte krém na kůži tahy zezdo-
la nahoru, případně jemně pokle-
pávejte, zejména kolem očí. 

S menopauzou, která je v tom-
to věku obvyklá, přichází i ztráta 
pružnosti, pleť je tenčí a křehčí 
s hlubšími vráskami. K intenzivní 
péči (masky, séra, masáže), která 
začala už v předchozí dekádě, se 
přidávají regenerační přípravky  
podporující zejména tvorbu ko-
lagenu. Pomocí výživných krémů 
je třeba doplnit i retinol a elastin. 
I když zákroky estetické medicíny 
už dnes nejsou nic neobvyklého, 
ne každá žena o ně stojí. O to 
důležitější je každodenní péče 
a hlavně správný životní styl: 
zdravá strava, dostatek tekutin 
a spánku a naopak žádné cigare-
ty a alkohol.

20+

50+40+30+

A teď už
k jednotlivým
životním
etapám:
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Nový jarní kabát
Když kabát, tak černý, maximálně šedivý? Tak tohle na jaře rozhodně neplatí, a v této sezóně už 
vůbec ne. Trendy velí sáhnout po barvách. Tomuhle módnímu diktátu se vyplatí podlehnout! 

ČERVENÁ
Dodává životní sílu a energii 
a je také barvou tepla a radosti. 
Působí  sexy, takže v ní vždycky 
budete působit přitažlivě. 

ZELENÁ
Dokonalý symbol pohody a har-
monie a nových začátků.  Zahání 
chmury a ne nadarmo je barvou 
naděje! S tímhle výběrem le-
tos rozhodně nesáhnete vedle. 
Barvou roku 2017 se totiž stala 
právě svěží zelená – a na mód-
ních molech při přehlídkách 
předních světových značek se 
to opravdu jen zelenalo. 

ORANŽOVÁ
Symbolizuje optimismus, ra-
dost a veselí, podporuje na-
vazování mezilidských vztahů 
a údajně i ženskou plodnost. 

RŮŽOVÁ
Ve světlých odstínech je něžná 
a uklidňující, a snad nejvíc ze 
všech lichotí pleti, když vybere-
te ten správný odstín. 

ŽLUTÁ
Barva slunce, která přináší tep-
lo, zlepšuje náladu, zahání smu-
tek, a dokonce prý zrychluje 
metabolismus. 

MODRÁ
Ztělesňuje mír, vyrovnanost 
a bezpečí, dokonce zklidňuje 
srdeční puls a snižuje rytmus 
dýchání. Umožňuje lepší sou-
středění a snižuje pocit bolesti. 

Móda
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Veselé odstíny rozzáří pleť, zdůrazní vlasy i oči 
a ano, taky uberou nějaký ten rok, což se vlastně 
hodí vždycky, ne? Nemluvě o tom, že vás nabijí 

pozitivní energií a optimismem. Nevěříte? Psychologie 
o účinku barev mluví jasně.

Pokud by na vás přímé barvy byly přece jenom moc, zkus-
te lomené odstíny. Obláčkově modrá vás pozvedne k vý-
šinám, pistáciově zelená vyladí do pohody, něžně fialková 
dodá na eleganci a půvabu, pudrová – stále velký hit – při-
nese svěžest a dokonalost. A marshmallow růžová, vanil-
ková, citrónová nebo meruňková jsou prostě k „sežrání“. 

Pastelových tónů se nemusíte bát, rozhodně nejsou 
jen výsadou batolat a mladých slečen. Obléká se do 
nich dokonce i britská královna, která už loni oslavila 
devadesátku, a jak jí sluší!  Sladké odstíny navíc ladí 
vlastně ke všem barvám vlasů – vybrat si tak může 
opravdu každá žena, což se u přímých barev často říct 
nedá, tam se vyplatí opatrnost. 

U výběru jarního kabátu nebo trenčkotu se vyplatí 
popřemýšlet, jestli je opravdu nutná dlouhá varianta. 

Zkrácená délka působí svižněji a mladistvěji a bývá 
taky praktičtější. Lehčí variantou kabátu jsou volná 
saka nebo blejzry. Noste je k džínám nebo černým 
kalhotám, ale parádu udělají i k úzké sukni. 

Neváhejte ani nad koženou nebo koženkovou bun-
dou, v netradičních odstínech bude působit úplně ji-
nak než motorkářsky. Nelekněte se ani kabátku, který 
má rukávy zkrácené, zvonové nebo třeba vůbec žád-
né a je to spíš dlouhá vesta – tenhle hravý trend vás 
bude bavit. Podle toho, co si vezmete pod něj, bu-
dete každý den trochu jiná. Zábavné při kombinovaní 
celkového outfitu je i sladění jedné barvy v různých 
odstínech a materiálech. Nezapomeňte na dokonalou 
tečku v podobě šátku nebo lehké šálky, které mohou 
být tón v tónu s ostatním oblečením, nebo naopak 
v barevném kontrastu. 

K jaru pestré barvy zkrátka patří. Kdo by chtěl být šedá 
myška, když může rozsvítit den sobě i druhým? 

Ve fuchsiové barvě vás v davu 
určitě nikdo nepřehlédne. Barevné bundičky omladí 

a rozsvítí každou ženu.Lepší 
symbol 

jara než 
zelená asi 
neexistuje. 
Barva roku 
vám dodá 
novou 
energii.

Móda
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Pro krásnou a zdravou pleť
Dopřejte si to nejlepší z přírody. Česká aromaterapeutická biokosmetika Saloos je 
vhodná  i pro náročnou, citlivou  a  problematickou  pokožku, protože o ni pečuje 
šetrně bez zbytečného zatížení. Je vyrobena z pečlivě vybraných nejkvalitnějších 
rostlinných bio olejů lisovaných  za  studena,  unikátního bio  bambuckého  másla 
a 100% přírodních esenciálních olejů. Bez syntetických  konzervačních, barvicích   
či vonných látek.

                               www.saloos.cz
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8. REPREZENTAČNÍ

PLES

ZDRAVOTNÍCH

SESTER
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Pod tradičním heslem „Sestry na sál!“ se ples 
stal slavností plnou krásných dam v nádherných 
šatech, tance a skvělé zábavy, na niž budou jeho 

návštěvníci ještě dlouho vzpomínat. 

K tanci hrály Gurmania Band a Party Band, v jejich bo-
hatém repertoáru si určitě každý našel svůj oblíbený 

žánr – ať už to bylo disko, klasické standardní rytmy 
či módní latina. A když po půlnoci zahrál legendární 
Olympic, nadšení neznalo mezí. 

Koho nezlákala možnost předvést na parketu vlastní 
taneční kreace, mohl obdivovat dokonalé předtančení 
v rytmu Straussova Vídeňského valčíku, nebo se bavit 

Kouzelně nasvícený Žofín zářil noční Prahou jako pohádkový palác a jeho barevná světla se po-
hupovala na hladině Vltavy v rytmu waltzu, valčíku i smyslné salsy stejně jako elegantní dvojice 
tanečníků na parketu. Bylo 24. února večer a uvnitř právě začal 8. reprezentační ples zdravotních 
sester, nad nímž převzaly záštitu Ministerstvo zdravotnictví ČR a Magistrát hlavního města Prahy. 

Sestry na sál!
PALÁC ŽOFÍN ROZTANČIL PLES

Vítězka soutěže Sabina Beránková s ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslavem 
Ludvíkem a MUDr. Ivanou Kaderkovou, pořadatelkou plesu

Bc. Renáta Jirásková přijala korunku a kytici pro druhou nejsympatičtější 
sestru od prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., a od Ing. Daniela Horáka, 
generálního ředitele České lékárny holding



výkony obou moderátorů. Osvědčeného Vojtu Bernat-
ského podpořila Anna Beránková, kterou si možná pa-
matujete z pořadu VIP Zprávy na Primě.
 
Na losování bohaté tomboly se těšili všichni návštěv-
níci plesu, neboť hodnotné ceny byly lákavé. Do tom-
boly je věnovaly například společnosti Zepter Interna-
tional, Dr. Max, Marks & Spencer, Universe Agency 
a mnohé další. Šťastní výherci si mohli odnést výborně 
vybavené kolo, soudky dobrého piva, koše s luxusními 
potravinami nebo exkluzivní kosmetikou i produkty pro 
zdraví.

Vrcholem večera se stalo vyhlášení vítězek ce-
lorepublikové soutěže Sestra sympatie, která se 
konala už po sedmé. O dvanácti krásných, milých 
a profesionálně zdatných finalistkách všeho věku 

rozhodlo 10 463 zpráv SMS. Tento počet hlasů, 
dosud nejvyšší ze všech ročníků, svědčí o stále 
rostoucí prestiži i popularitě tohoto projektu a ce-
lého plesu.

Vítězky pak vybrala porota, složená z předních osob-
ností českého veřejného života včetně profesora Pavla 
Pafka a docenta Jana Měšťáka i olympijského vítěze 
v judu Lukáše Krpálka.

Nejsympatičtější zdravotní sestřičkou roku 2016 se 
stala Sabina Beránková z rehabilitačního oddělení 
Ústřední vojenské nemocnice Praha. Druhé mís-
to obsadila Renáta Jirásková, porodní asistentka 
z EUC Premium, na třetí příčce se umístila Marta 
Doleželová z výzkumné ambulance Revmatologic-
kého ústavu v Praze. Ke třem vítězkám ještě mohli 

KrásaZe společnosti

Krásné finalistky soutěže Sestra sympatie se svými porotci

REGISTRACE: www.ambulance2017.cz

S A V E  T H E  D A T E S A V E  T H E  D A T E

We Make Media, s. r. o., Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3
Tel: +420 778 476 475 / E-mail: info@wemakemedia.cz

www.wemakemedia.cz
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návštěvníci vybrat Sestru sympatii plesu přímo na 
Žofíně. Toto ocenění získala Kateřina Meindlová, 
která studuje obor porodní asistentka, ale v rámci 
praxe se s ní můžete potkat v pražské Nemocnici 
Na Bulovce. 

Většinu svých předností si samozřejmě přinesly s se-
bou, k finálovému plesovému lesku jim dopomoh-
ly bohaté večerní róby značky Steilmann, luxusními 
šperky je doplnila firma FaBOS. Líčení podle nejnověj-
ších trendů zajistil tým Anturia společnosti Mary Kay, 
o skvělé účesy z krátkých i dlouhých vlasů se postaral 
salón Oskar.

Všechny oceněné sestry se mohly těšit na nádherné 
ceny v podobě luxusní kosmetiky Swissological, ví-
tězka si bude moci 232 dní užívat jízdu zapůjčeným 

automobilem z autosalónu Přerost a Švorc, který ve-
dle generálního partnera České lékárny holding patřil 
k hlavním partnerům projektu.

Ples i soutěž organizuje agentura We Make Media jako 
poděkování sestrám za jejich péči o pacienty, jejichž 
náročnou práci v krátkém a vtipném projevu ocenil mi-
nistr zdravotnictví Miloslav Ludvík. 

Nádherný večer sice patřil především sestřičkám, ale 
spokojení byli všichni návštěvníci. Právě kvůli výjimeč-
né kombinaci vysoké úrovně, dobré zábavy a přátelské 
atmosféry se většina hostů akce účastní pravidelně 
každý rok. Pokud nechcete příště chybět, už teď si 
můžete do diáře poznamenat: 2. března 2018 si opět 
„zaplesáme“ na Žofíně! 

Vítězka soutěže Sabina Beránková s ministrem zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslavem 
Ludvíkem a MUDr. Ivanou Kaderkovou, pořadatelkou plesu

Na pódium si pozval Vojtěch Bernatský také vítězky z předchozích 
ročníků soutěže, přijelo jich všech šest; soutěž se koná od roku 2010

Celým večerem nás provázeli moderátoři Anna Beránková
a galantní Vojtěch Bernatský

Hlavní cenu tomboly "víkend s vozem ŠKODA KODIAQ" převzal výherce 
z rukou paní Dagmary Čámské, zástupkyně společnosti Přerost 
a Švorc - auto, s. r. o.; tombolu moderovala Anna Beránková

REGISTRACE: www.ambulance2017.cz

S A V E  T H E  D A T E S A V E  T H E  D A T E

We Make Media, s. r. o., Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3
Tel: +420 778 476 475 / E-mail: info@wemakemedia.cz

www.wemakemedia.cz

2CKAP - save the date - 210x67,5.indd   1 15.03.2017   16:34:47
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Sympatické krásky Bc. Renáta Jirásková (2. místo), Sabina Beránková 
(vítězka), Bc. Marta Doleželová, DiS. (3. místo) a Sestra sympatie plesu, 
kterou si zvolili návštěvníci, Kateřina Meindlová

Sestra sympatie plesu Kateřina Meindlová převzala korunku a kytici od radního 
hl. m. Prahy Ing. Radka Lacka a olympijského vítěze Lukáše Krpálka

 REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍCH SESTER
2. BŘEZEN 2018    |    PALÁC ŽOFÍN    |    PRAHA 
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Všechno, 
co byste 

chtěly vědět 
PRSOU…

Omlazující
VÁLEČKY

Omlazující
VÁLEČKY

Omlazující

JARNÍ 
RESTART

pokožky

69 Kč
2,90 €

PRŮLOMOVÝ OBJEV: TUK HOJÍ RÁNY BEZ JIZEV!

BIČ 
na akné

Časopis Kosmetika&Wellness 
vychází vstříc modernímu 
životnímu stylu, proto čtenářkám 
a čtenářům nabízí současně 
elektronickou i tištěnou verzi.
Svým obchodním partnerům 
tak nabízí dokonalé možnosti 
prezentace prostřednictvím 
tištěné inzerce, ale i spotů 
a videí. 

Kosmetika&Wellness
Časopis o kráse, zdraví, estetice a životním stylu

Buďte s námi v obraze!
www.kosmetika-wellness.cz

V KAŽDÉM ČÍSLE 
NAJDETE:
• Zajímavosti ze světa 

kosmetiky
• Kosmetické trendy
• Technologické novinky

z oblasti estetické 
medicíny

• Trendy líčení
• Užitečné informace 

o výživě
• Hity wellness
• Rady, jak správně 

relaxovat

●  Trpíte kancelářskou nemocí? ●  Bič na akné
●  Jarní restart pokožky ●  Barvy umí léčit
●  Omlazující válečky ●  Typologie vrásek
●  Zapomeňte na botox, přicházejí peptidy! ●  Cukr = sladká hrozba?

Časopis pro krásu, zdraví, estetiku a životní styl

www.kosmetika-wellness.cz

březen-duben 2017 69 Kč
2,90 €

Všechno, 
co byste 

chtěly vědět 
o PRSOU…

Omlazující 
VÁLEČKY

JARNÍ 
RESTART 
pokožky

březen-duben 2017březen-duben 2017březen-duben 2017březen-duben 2017březen-duben 2017březen-duben 2017březen-duben 2017březen-duben 2017březen-duben 2017 69 Kč
2,90 €

PRŮLOMOVÝ OBJEV: 
TUK HOJÍ RÁNY BEZ JIZEV!

Zapomeňte 
na botox, 
přicházejí 
PEPTIDY!

  „Ksichty“ 
pro KRÁSU

BIČ 
na akné
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Vánoční zvyky, 
které prospějí 
vašemu půvabu

K L I N I K A  P L A S T I C K É  C H I R U R G I E
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Potřebuji
být potřebná
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Jaké byly vaše první pocity? Určitě radost, dojetí 
a možná ukápla i nějaká ta slza. Co pro vás korunka 
Sestry sympatie vlastně znamená?
Když jsem slyšela z úst pana ministra Ludvíka své číslo, 
nemohla jsem tomu uvěřit a během vteřiny jsem měla 
v očích slzy. Nikdy na ten moment nezapomenu, proto-
že to byl nádherný zážitek plný emocí a nebyla jsem si 
jistá, zda sním, či bdím. Korunka Sestry sympatie pro 
mne znamená velkou čest a já jsem ji přijala s největ-
ší pokorou v srdci. Je to taková pomyslná třešnička na 
tom nejúžasnějším dortu, jak jsem kdy mohla okusit.

S kým se ze svého vítězství nejvíc radujete?
Určitě se svou rodinou. Rodiče a mladší bráška mají 
neskutečnou radost a i když jsou ode mne daleko, 
patřičně to oslavili. Také babička a dědeček jsou 
šťastní - díky nim jsem se do finále dostala, babička 
se naučila psát zprávy SMS a šlo jí to skvěle. Z vítěz-
ství se také těším s přáteli a spolužáky, kteří mě ne-
skutečně podporovali a věřili, že na té „bedně“ budu 
stát. V práci se nejvíce raduje můj šéf vrchní sestra 
nprap. Roman Šedlbauer, prožíval to od začátku až do 
konce. Bohužel nemohl být na plese, protože musel 
za mne sloužit na noční směně, už to byla obrovská 
podpora. Také kolegyně a kolegové z mého oddělení 
mají radost spolu se mnou. Bedlivě poslouchají mé 
vyprávění a zážitky z plesu prožívají, jakoby tam se 
mnou byli. Je krásné mít kolem sebe tolik lidí, kteří 
sdílejí s vámi radost.

Kdo vám na plese nejvíc držel palce?
Na plese jsem měla úžasný fanclub, který byl dostateč-
ně slyšet až na pódium, dodalo mi to energii a kuráž. 
Ve fanclubu nesměla chybět má nejlepší kamarádka 
Deniska, spolužačky Miška, Zuzka a Kačenka, také mě 
přišli podpořit kamarád Libor se svou milou Terezkou 
a v neposlední řadě parťák z airsoftu a zároveň můj 
dobrý kamarád Radek a jeho krásný doprovod.

V čem podle vás spočívá pravá krása?
Pravá krása není ve skutečnosti vidět, protože je 
uvnitř člověka. Pokud má srdce na správném místě 
či dokonce na dlani, je to ten nejkrásnější člověk na 
celém širém světě.

Čeho si sama na sobě nejvíc ceníte?
Mám všeobecně problém o sobě mluvit, vždy jsem 
v rozpacích. Ale když se nad tím zamyslím, cenit bych si 
měla na sobě všeho, protože když se člověk nemá rád, 
nedokáže pak dávat lásku ani druhým. A hlavně musím 
se sebou žít a vydržet to celý život, takže by bylo těžké 
sebe si necenit. Určitě jsem ráda, že jsem se dala v ži-
votě správným směrem. Tím hlavně myslím práci ve 
zdravotnictví. Také mám své sny a za těmi si jdu.

Prozradíte něco víc z vašeho soukromí?
Narodila jsem se v Brně, studovala jsem v Mostě a mo-
mentálně žiju v Praze. V životě jsem se hodně stěhova-
la. Je mi 24 let a co nevidět oslavím čtvrtstoletí, neuvě-
řitelně ta léta utíkají a to je taky jeden z důvodů, proč se 
snažím užívat si každého dne. Ráda běhám, jen tak bez 
sluchátek, abych mohla poslouchat samu sebe. A jeli-
kož se chci stát vojenskou zdravotní sestrou, je pro mne 
nejoblíbenějším koníčkem hraní airsoftu s úžasným tý-
mem Angels Beroun. Je to taková příprava na Vyškov, 
kde budu muset projít základním tříměsíčním výcvikem. 
Airsoft je adrenalinový sport, který se zaměřuje na takti-
ku. Pamatuji si, jako by to bylo včera, když jsem dorazila 
na alianční cvičení, kde bylo 40 chlapů a já. Když nás 
velitel rozděloval do skupin, moje skupina „zabijáků“ na 
mne koukala úkosem a dokonce někteří nesouhlasili, 
abych byla s nimi v týmu. Nakonec vše dopadlo dobře 
a já jsem po první víkendové akci v lese měla pocit, že 
mi rostou vousy na bradě.

Máte nějaké speciální tipy a triky, jak o sebe 
pečovat?
Díky vizážistce Petře Jelínkové, která mě líčila na ple-
se, jsem zjistila, že o sebe nepečuji dostatečně. Dala 
mi spoustu úžasných rad, kterými jsem se řídila pou-
hých pět dní, ale výsledky byly vážně vidět. Takže dámy 
a slečny, i vy pánové, velké tajemství je v tom, že je po-
třeba pokožku hydratovat a hydratovat! Hned jsem šla 
do drogerie a všechno, co mělo na sobě nápis „hydra-
tační“, padalo do košíku. Pro zdravotní sestřičky a vů-
bec pro profese, kde pracujete s lidmi, je důležitá také 
duševní hygiena. Takže člověk by o sebe neměl pečo-
vat jen zvenčí, ale i zevnitř. Já si ráda dopřávám saunu 
a masáže a z aktivních věcí i běh, u kterého si můžete 

Chce se dostat na vojenskou misi, jejím koníčkem je airsoft, za největší štěstí považuje rodinu 
a přátele a k profesi zdravotní sestry ji přivedlo srdce. Co o sobě prozradila Sestra sympatie 2016 
Sabina Beránková dál?



20 Sesterna | Jaro 2017

KrásaRozhovor

vyčistit hlavu a uspořádat myšlenky. Také uznávám pří-
stup Florence Nightingale – „vzduch uzdravuje“. Když 
přijdu domů po šichtě, otevřu dokořán okno, dám si 
horkou vanu a pak vlezu do studených peřin, přímo se 
v nich vykoupu. To je základ kvalitního spánku a kvalitní 
spánek je základ pro zdravé tělo i ducha.

Zdravotní sestra je nesmírně náročná profese. Co je 
na ní podle vás nejtěžší?
Co pacient, to příběh. Co pacient, to individuální přístup. 
Když k tomu ještě připočtete fakt, že pacienta něco trápí 
a bolí, není občas jednoduché pomoci úplně. To může 
být pro sestru frustrující. Vždy je ale důležité myslet na 
to, že my sestry ač se snažíme, seč můžeme, nikdy ne-
dokážeme spasit svět. A s úsměvem jde vše lépe.

Co by se v ní mohlo podle vás změnit?
Tohle je otázka spíše pro nespokojenou sestřičku. Těch 
je v poslední době příliš. Je to smutné, protože zdra-
votních sester celkově ubývá. Možná by pomohlo lepší 
finanční odměňování. Každá nemocnice by měla mít 
stejnou péči o sestřičky. Jak říká náš pan ministr zdra-
votnictví Miloslav Ludvík: „Sestřičky jsou nad zlato.“

Kdyby zafungoval stroj času a vy byste se ještě 
jednou měla rozhodovat o svém budoucím povolání, 
volila byste stejně?
Jednoznačně ANO.

Co vás vlastně k tomuto povolání přivedlo?
Mé srdce. Vždy jsem se ráda o někoho starala, v dět-
ství o zvířátka, v dospělosti o lidi. Nikdy nemůžu říct, co 
přesně to bylo, snad jen, že jsem to tak cítila a toužila 
tuto profesi dělat a vím, že u ní zůstanu do konce života.

Nelitovala jste někdy, že jste si vybrala tak těžkou 
profesi, kdy musíte neustále ze sebe dávat druhým? 
Máte nějaký vzor?
Nikdy jsem toho nelitovala. Potřebuji být potřebná, 
takže moje profese mi spíše dává, než bere. Moji pa-
cienti mi dodávají energii a sílu dál pomáhat druhým. 
Největší odměnou je pro mne, když se mi pacient po-
dívá do očí a řekne mi: „Děkuji, sestřičko!“ To zahřeje 
u srdce víc než deset bonboniér. Mým vzorem je moje 
kmotra, která je skvělá zdravotní sestra, vždycky jsem 
se viděla na jejím místě. Velkým vzorem pro mou bu-
doucí kariéru v AČR jsou všechny kolegyně a kolegové 
vojáci. Jsou to úžasní lidé a pro mne budou navždy 
velkou inspirací.

Měla by mít zdravotní sestra nějaké speciální 
vlastnosti?
Zdravotní sestra by měla být empatická, srdečná, milá 
a měla by rozdávat nejen léky, ale i úsměvy. Měla by 
být pomyslným bílým andělem, na kterého je spoleh 
a můžete se mu se vším svěřit. Měla by umět dokona-
le naslouchat. Důležité je umět přistupovat ke každé-

Vítězka soutěže ve středu zájmu šarmantních mužů - od pana Libora Přerosta přebírá 
symbolický klíč k hlavní výhře: zapůjčení vozu Škoda Rapid na 232 dní



Rozhovor

mu individuálně. Ne nadarmo se nám říká „ZDRAVOT-
NÍ sestra“, nejsme sestry jen našich sourozenců, jsme 
sestry všech, a to i když nám zrovna skončí směna. 
Měly bychom být zdravotní sestry tělem i duší.

Mohla jste si vůbec tak nádherný ples užít, nebo to 
byly jen nervy? Co se vám nejvíc líbilo?
Ples „Sestry na sál“ je jedním z mých největších zážit-
ků a nejen kvůli tomu, že jsem vyhrála. Vítězstvím pro 
mě bylo už jen to, že jsem se dostala do finále a poznala 
super lidi, se kterými jsem ráda dál v kontaktu. Protože 
přátelé, to je dar k nezaplacení. Určitě jsem byla velmi 
nervózní, hlavně z promenády v uniformách a z otázky, 
kterou jsem měla dostat od mého porotce pana Ing. Ho-
ráka. Nakonec vše dopadlo dobře a já na těch podpatcích 
nespadla a na otázku jsem doufám odpověděla rozum-
ně. Nejvíce se mi líbilo, že jsem mohla konečně sundat 
podpatky a nasadit si Conversky, které jsem měla ukryté 
pod šaty. A hlavně, mohla jsem se věnovat mým přáte-
lům a dát si s nimi skleničku výborného Cinzana. Cink! 
Na zdraví! Protože zdraví je to nejdůležitější, co máme.

Vzpomenete si, jak jste se o soutěži dozvěděla?
Řekla mi o ní moje bývalá staniční sestra z krevní transfu-
ze. Moc dobře věděla, že jsem pro každou legraci.

Kdo vás vlastně přihlásil – museli Vás přemlouvat? 
Kdo vám poskytl největší podporu?
Přihlásila jsem se sama a ano, musela jsem se 
přemlouvat. Přihlásila jsem se na poslední chvíli, v den 
ukončení registrace. Bylo to hlavně na popud mého 
šéfa, dokonce mi udělal krásné plakáty, které vyvěsil po 

nemocnici. Nejvíce mě podpořil Pavel Stehlík, je to můj 
vzor a dobře ví, že na něj hodně dám. Tím pádem byl 
jeho support jiný než od ostatních. Je to bývalý velitel 
jednotky v Přáslavicích, takže ten když vám řekne „Ty to 
prostě dokážeš a budeš na té bedně stát", postavíte se 
do pozoru a tu bednu si ještě vlastnoručně postavíte. 
Vždy mi umí dodat zdravé sebevědomí. A jak už jsem 
říkala, podporu jsem měla ode všech, kteří mě obklopují, 
a jsou to lidé, bez kterých si nedovedu představit život. 
Bez nich by byla na tom světě pěkná nuda.

Z které výhry máte největší radost? A co máte 
v plánu s cenami podniknout?
Určitě mám největší radost z auta. Chtěla jsem si řidi-
čák udělat až po škole, ale tohle je obrovská motivace 
a já jdu s vervou do toho. Takže až uvidíte Rapid s ná-
pisem Sestra sympatie, jak projíždí na červenou, raději 
dělejte, že jste nic neviděli. Také se těším na fotky z ra-
daru. Kdepak, pirátka silnic ze mne nebude, hodlám se 
k tomu postavit zodpovědně a především bezpečně. 
Těším se, až nastartuji auto a pojedu na tři noci do 
Jánských Lázní, což je další krásná výhra. Samozřej-
mě mám obrovskou radost ze všech dárků. Rozbalit je 
a uklidit mi trvalo celkem tři dny.

Doporučila byste účast v soutěži kolegyním? 
Stoprocentně ano!!! Už mám favoritky na další ročník. 
Rozhodně se máte na co těšit.

Mnohokrát děkujeme za rozhovor!
Redakce Sesterny

ZNÁTE SESTŘIČKU, KTERÁ POMÁHÁ LÉČIT PACIENTY SVÝM ÚSMĚVEM?

TŘEBA JSTE TO PRÁVĚ VY, KOMU BUDE SLUŠET KORUNKA SESTRY SYMPATIE.
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KrásaReportáž

V pondělí 13. března se v autosalonu Přerost a Švorc nabízela přítomným zvláštní podívaná. 
V hlavní roli kráska ve sportovním a bílý automobil. Dva fotografové se téměř nezastavili, spou-
ště cvakaly, blesky blikaly. Kráska však nebyla pouhou hosteskou. Byla to vítězka jediné celore-
publikové soutěže o titul Sestra sympatie, zdravotní sestřička z Ústřední vojenské nemocnice 
v Praze. Sabina Beránková si přijela převzít jedinečnou výhru Škodu Rapid na celých 232 dní! 
I přes její rozvážné úsměvy a skromné vystupování jsme poznali, že se na svou cenu velmi těšila.

Kde najít správnou
motivaci stát se řidičkou

O VYHLÍDKÁCH NA 232 DNŮ S AUTOMOBILEM ŠKODA RAPID ANEB
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Reportáž

Sabino, dobrý den! Jak jste se na dnešní den při-
pravovala?
Ráno jsem si přivstala, protože jsem nemohla ani do-
spat. Z výhry jsem měla velkou radost a moc jsem se 
na dnešek těšila. Přemýšlela jsem, co si vzít na sebe, 
rozhodla jsem se nakonec pro sportovní outfit, aby se 
to hodilo k autu. A vyrazila jsem na cestu.

Již jste na sebe prozradila, že ještě nevlastníte řidič-
ský průkaz a hodláte se přihlásit do autoškoly. Jak 
vypadá situace nyní?
Tak už jsem se přihlásila a příští týden, 20. března, mě 
čeká první jízda. Začnu jízdou a ne teorií, myslela jsem 
si, že to bude obráceně. Budu hned jezdit a na to jsem 
zvědavá. A moc se na to těším. S panem instruktorem 
jsem se již sešla a vypadá to, že s ním bude legrace, 
takže si myslím, že to půjde jako po másle.

Už jste si někdy vyzkoušela, jaké to je sedět za vo-
lantem? Tatínek vám půjčil auto?
Zkusila jsem to, určitě. Jako každý – na parkovišti, někde, 
kde je bezpečno, kde neohrozím ani sebe, ani ostatní.

To jste žena činu, od plesu neuběhlo moc času a vy 
už znáte termín své první jízdy. Sabi, jak jste na tom 
se vztahem k automobilismu? Popisujete auta po-
dle značky a typu, nebo podle barvy?
Tak jako žena začnu nejdřív barvou, ale potom, mys-

lím si, poznám i víc (usmívá se), poznám, o jaký typ 
auta jde.

Jak se vám například líbí nový typ vozu Škoda Ko-
diaq?
Ten se mi moc líbí, viděla jsem reklamu na plese. Je 
moc hezký.

Využila jste na plese příležitost projet se v ukázko-
vém voze?
Ne, nevyzkoušela, nebyl na to čas.

Vy osobně byste dala přednost většímu, nebo men-
šímu typu vozidla?
Já mám ráda velká auta, ale pro mě začátečníka je 
určitě vhodnější menší auto. Škoda Rapid je takový 
střed a já si myslím, že to bude dobrá škola pro za-
čátek. Že budu pak do budoucna umět řídit i větší 
auta.

Komu dnes svěříte řízení „svého“ nového vozu?
Dnes ho svěřím vašemu fotografovi – jen pro dnes 

A kam povede vaše první větší cesta tímto vozem? 
Předpokládám, že budete ještě v roli spolujezdce.
Větší výlet plánuji podniknout už jako řidič, tedy nej-
dříve za dva měsíce, kdy budu mít řidičskou zkoušku 
za sebou.

Okamžik, na který se Sabina Beránková těšila, je zde - předání 
klíčů od zapůjčeného vozu Škoda Rapid; pan Libor Přerost 
popřál Sabině hodně krásných zážitků na cestách

Hlavní výhra věnovaná společností Přerost a Švorc - auto se vždy setká 
s velkou radostí a potěšením vítězek soutěže Sestra sympatie
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KrásaReportáž

Tedy si do té doby počkáte?
Ano, počkám si. Mám v plánu vyjet si do Jánských 
Lázní na tři noci. Vyhrála jsem totiž i voucher pro dvě 
osoby v hotelu Terra Lotus, právě v soutěži Sestra 
sympatie, a už se moc těším na svou první jízdu. Urči-
tě si ji moc užiju.

Tak to je moc hezký cíl. Máte nějaké předsevzetí do 
své řidičské kariéry? 
Jako spolujezdec mám ráda rychlou jízdu, možná pro-
to, že jsem od malička milovnicí motorek. Rychlost by 
ale neměla vítězit nad rozumem a bezpečím.

Jelikož víme, že od slov nemáte daleko k činům, věří-
me, že své plány a předsevzetí zrealizujete. Přejeme 
vám, abyste si užila všechny výlety a výjezdy, které 
v autě pro Sestru sympatie podniknete, ve zdraví.

Děkujeme za rozhovor. Šťastnou cestu!
Redakce Sesterny

Pane Přeroste, soutěž SeSy podporujete již třetím rokem. Předchozí vítězky byly z Moravy. Co 
říkáte tomu, že nová vítězka je z Ústřední vojenské nemocnice na Petřinách, tedy jen kousek 
od vašeho autosalonu?
Jednak jsem rád, že se soutěže zúčastnily pražské sestřičky a byly tentokrát úspěšné, neboť v mi-
nulých letech se do vítězného tria nedostaly. A že je to tak blízko, tak to jsme také moc rádi.

To budete mít vítězku téměř každý den na očích, až bude jezdit autem do práce, viďte?
Určitě, budeme ji mít pod „kontrolou“. Ale hlavně automobil, samozřejmě (smích).

Co Vás přesvědčilo ke sponzorování této akce?
Myslím si, že je to akce, která si podporu zaslouží, protože je určena zdravotním sestrám. Podle 
mého názoru je práce zdravotních sester nedoceněná a zároveň neocenitelná a obecně se její pres-
tiž příliš neposiluje. Rádi bychom přispěli ke změně situace způsobem, kterým je to pro nás možné. 
Zdravotní nelékařské profese společenskou podporu potřebují.

Automobil Škoda Rapid přišel 
vítězce SeSy Sabině Beránko-
vé osobně předat pan Libor 
Přerost, jednatel společnosti 
Přerost a Švorc auto. Položili 
jsme několik otázek i jemu:
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Když se 2. března na facebookovém profilu mi-
nistra obrany Martina Stropnického objevila 
zpráva o jeho setkání s vítězkou soutěže Sestra 

sympatie 2016 Sabinou Beránkovou, zdravotní sest-
řičkou z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, stalo 
se přesně to, co organizátoři soutěže Sestra sympatie 
a plesu „Sestry na sál“ od akce očekávají: zviditelnění 
této zdravotnické profese, příležitost k vyzdvižení její 
důležitosti a nezastupitelnosti, jak také potvrzují reak-
ce návštěvníků FB pod příspěvkem.

O výhře Sabiny Beránkové se pan ministr dozvěděl 
z médií a zpráva ho zaujala, neboť v její osobě se rezort 
zdravotnictví prolíná s rezortem ministerstva obrany. 
Navíc se naše vítězka netají se svými plány vstoupit 

po dokončení studia oboru všeobecná sestra na 2. lé-
kařské fakultě UK do Armády České republiky. Práce 
ve vojenské nemocnici byla jejím snem a v budoucnu 
počítá i s vojenskou misí v zahraničí právě v roli zdra-
votní sestry.

Pan ministr okamžitě projevil přání se s nejsympatičtější 
sestřičkou roku 2016 setkat a osobně jí popřát. Vyjádřil 
radost z jejího úspěchu, neboť ho považuje i za oceně-
ní práce celé Ústřední vojenské nemocnice. Vojenská 
nemocnice v pražských Střešovicích nedávno získala 
v hodnocení pacientů ocenění "Nemocnice roku".

Přinášíme Vám pár fotografií z tohoto milého setkání.

Sestra sympatie 2016 
přijala gratulace od 

ministra obrany

Sabina Beránková, Sestra sympatie 2016, a ministr 
obrany Martin Stropnický

Sabina Beránková přijímá gratulace a kytičku k vítězství v soutěži, která 
se snaží přispět ke zvýšení společenské prestiže tohoto povolání.

Ohlasy
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KrásaZdraví

"Noha je umělecký výtvor složený z 26 kostí, 
107 vazů a 19 svalů," řekl kdysi Leonardo 
da Vinci. Když jde o tak složitý „mechanis-

mus“, není divu, že chybnou stavbou nohy trpí podle 
ortopedů až 80 % lidí. Překvapit nás pak asi nedoká-
že ani údaj, že většina lidí – odhadem až 99 % – po-
třebuje korekční vložky do bot. Bez nich nás čekají 
následky: zborcená podélná klenba, silná zátěž na 
venkovní stranu, vbočená kolena a z toho vyplýva-
jící bolesti kloubů, bederní páteře a zad. Dokonce 

i úporné migrény mívají často netušený původ právě 
v nesprávně namáhaných nohách.

PODIATR NENÍ PEDIATR
Chodidlo tlumí nárazy celého těla a chrání tak vnitřní 
orgány – věděli jste, že dokonce i mozek? „Nohy vás 
nosí po celý život, věnujte jim veškerou péči. Prevence 
je důležitou součástí zdravého kroku," uvádí Petra Kli-
ková z České podologické společnosti. Dále radí, jak  
předejít zdravotním problémům:

Jestli nás bolí nohy po noci protančené na plese nebo po náročném pracovním dni – to je nakonec 
vlastně úplně jedno. Důležité je, co s tím. Jak tedy bolesti předcházet a co dělat, když už nás trápí?

LEHKOU NOHOU: KE ZDRAVÍ I POHODĚ POMŮŽE NENÁROČNÉ CVIČENÍ

Chvála zdravotních 
pantoflí. Jaké boty 
raději nenosit?
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Zdraví

• noste vždy správnou obuv ve správné velikosti  
 podle typu zátěže

• choďte pravidelně na pedikúru
• cvičte doma cviky na posílení svalů nohou
• noste korekční vložky do bot
• dopřejte si reflexní masáže nohou - pomáhají 
 udržet dobrou kondici nohou (vhodné i pro diabetiky) 
• nechte se preventivně vyšetřit na podoskopu,
 což je speciální přístroj, který používají podiatři. 

Ne, to není překlep, podiatrie (neplést s dětským lékař-
stvím – pediatrií) je relativně nový obor, který se zabývá 
právě komplexní péčí o nohy. U těchto specialistů vám 
chodidlo vyšetří a na základě zjištění vyrobí vložky do 
bot speciálně na míru. 

CO ODHALÍ VYŠETŘENÍ?
Podoskop může včas odhalit problematická místa, 
která mohou vložky do bot zhotovené na míru účinně 
korigovat. Diagnostické vyšetření na podoskopu odhalí 
problémy ještě dřív, než začnou být vidět a působit větší 
problémy:

Hallux valgus (vybočený palec), na obou nohou, velká 
zátěž na patách, zborcená příčná klenba, na pravé stra-
ně přednoží ztvrdlá kůže, kladívkovité prsty.

Když se řeknou rovnátka, každý si vybaví drátkové rov-
nátko na zuby. Ale víte, že existují i nehtová rovnátka? 
Můžete s nimi rovnat zdeformovaný nehet na palci 
u nohy nebo dokonce vybočený palec!

MÁTE PLOCHÉ NOHY? 
Z funkčního hlediska není až tak důležité, jak moc máte 
plochou nohu a nakolik otisk vypovídá o problému, ale 
je podstatné, zda klenba drží, nebo se naopak propadá 
i během chůze. V pokročilejším stadiu může jít dokonce 

1.Posaďte se a začněte kroužit noha-
ma v kotníku směrem dovnitř  a ven. 

Snažte se oběma současně, pak střídavě.

2.Druhý cvik je trochu náročný i na břiš-
ní svalstvo. Sepněte nohy ploskami 

k sobě (kolena od sebe) a přitahujte kotníky 
k tělu, aniž byste chodidla od sebe oddělili.

3.Ve stoje udělejte výpon na špičky sou-
časně oběma nohama a opakujte.

4.Střídejte postavení na špičky a na 
paty. 

5.Výborně funguje válení míčku (může 
být hladký nebo masážní). Hezky ho 

posouvejte chodidly dopředu a dozadu.

6.Připravte si na zem papír a posaďte 
se k němu. Uchopte tužku palcem 

a ostatními prsty a snažte se nakreslit ně-
jaký obrázek. 

7.Při posledním cviku budete potře-
bovat utěrku. Posaďte se na židli 

a rozložte ji před nohy. Nejprve se ji snaž-
te uchopit prsty a zvednout. Pak ji zkuste 
srolovat do válečku.

o zborcení klenby. Potíže se objevují zejména u těch lidí, 
jejichž zaměstnání vyžaduje celodenní pobíhání nebo 
stání na nohou a zdravotní sestry tak v tomto případě 
patří k nejohroženějším druhům. Řešením se mohou 
stát v určitých případech ortopedické vložky do bot, 
které nohu opět srovnají. 

Nutné je hlavně zvolit správnou obuv pro každodenní 
nošení i pro sport a hlavně si po celý život udržovat 
správnou hmotnost. Při prvních příznacích vzniku plo-
ché nohy je vhodné navštívit odborníka - ortopeda či 
fyzioterapeuta, a podle jeho pokynů přizpůsobit své ži-
votní aktivity a provádět cvičení. 

BOLEST V PATĚ: Bodá vás, když máte vstát po delším sezení nebo ráno z postele? Nejspíš se jedná o ostruhu, 
která však roste dovnitř v podobě zvápenatělého "trnu", a ten prorůstá do měkkých tkání. Je to důsledek zánětu, při 
němž se výpotek usazuje jako tvrdé vápenité soli do šlachy na plosce nohou. Říká se jí povázka a vybíhá od patní kosti 
dopředu k jednotlivým prstům. Jako pružná "gumička" spojuje patu a prsty a podporuje svaly a klenbu chodidla. Zná-
má "ostruha" pak na sebe nedá dlouho čekat. Problém vzniká obvykle z přetěžování, což kromě nadváhy mohou být 
i prudké dopady při sportech. I když žádný viditelný výrůstek nemáte, poznáte ji podle toho, že vás nohy nejvíc bolí pa-
radoxně po odpočinku. Bolest při našlápnutí na kostěný trn je úporná, a plantární fascitida (jak se správně nazývá) tak 
kromě pat zasahuje celou oblast nožní klenby. Ortoped vám doporučí léčebný rentgen nebo ošetření rázovou vlnou.
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JAKÉ BOTY JSOU NEJHORŠÍ?
Zaplaťpámbu za zdravotní pantofle! Dnešní boty ničí ženám nohy v nebývalé míře. Podpatky jsou stále vyšší 
a v tom, co se před pár lety nosilo jen na molech módních show, se dnes ženy potácejí celé dny v práci, na náku-

pech, při procházce po městě, a dokonce i při pobytu v přírodě. Jak tohle skončí? 

Podpatky vedou k artróze
Čím vyšší podpatky či klíny, tím nepřirozenější je sklon nohy. Našlapujeme tak většinou 

jen na "bříško" chodidla, což způsobuje utajené záněty a někdy také vlasové praskliny 
v prstních kůstkách. 

Lodičky – a podle lékařů každé! – způsobují viditelné zduření na zadní části kotníku nad patou. Pu-
chýře, později otok a bolesti Achillovy šlachy vedou k trvalé deformitě tkáně. Tlusté podrážky a klíny zase neu-
možňují chodidlu se ohýbat a rozkládat váhu, takže mimořádně namáhají prstní kůstky. 

Nebezpečné klíny a baleríny 
Že si po podpatkovém šílenství ulevíte v pohodlných "plackách"? Omyl! "Pozor si dávejte také na balerínky, které se na 

první pohled zdají pohodlné. Při dlouhodobém nošení mají ale špatný vliv na klenbu nohy a na špatné držení těla. To samé 
platí i u populárních žabek," říká MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. 

Plochá otevřená obuv totiž neposkytuje žádnou oporu a vede k plochým nohám. Způsobuje tak problé-
my s koleny, kyčlemi, páteří a zády – zejména těm, komu nohy nosí vyšší váhu. 

Sklon k plochým nohám může být dán dědičnými dispo-
zicemi, jedná se o vrozenou plochost. Někdy může být 
příčinou plochých nohou jen špatné obouvání nebo ne-
vhodný životní styl.

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ NOHY. PODĚKUJÍ VÁM
Hygiena: Koupejte nohy ve vaně s léčivou solí, masíruj-
te si chodidla, natírejte chladivým gelem. Tvrdší kůži ne-
zapomeňte odstranit pemzou, zamezíte tak zbytečným 
otlakům, které nohu v botě deformují.

Obuv: Mezi největší hrozbu patří vysoké podpatky, kdy 
se prsty mačkají dopředu. Snadno docílíte nehezkých 
kladívkových prstů a posouváte těžiště z paty na přední 
část, tím dochází k poklesu klenby. Je třeba nosit do-
statečně prostornou, ohebnou a pevnou obuv s úměr-
ně vysokým podpatkem. Bota by měla mít anatomicky 
správně modelovaný vršek a dostatečně tlumit nárazy.

Hmotnost: První věc, která má vliv na vznik plochých nohou 
a následné bolesti. Při vyšší nadváze se raději domluvte 
s odborníky, jaký sport můžete provozovat, abyste si naopak 
neublížili ještě mnohem více. První rada, jakou vám každý 
odborník udělí, je odlehčení vašim krokům redukcí váhy.

Správná chůze: Vnímejte každý krok a dotyk chodidla 
s podložkou. Zkuste si kontrolovat, zda nohu dáváte 

rovně a nešlapete směrem k vnitřní straně. Stačí chodit 
pomalu a soustředit se na to, abychom váhu přenášeli 
na vnější část a „nešmajdali“.

JAK ULEVIT UNAVENÝM CHODIDLŮM? 
Škody, napáchané na našich chodidlech přes den, as-
poň zčásti srovnají ortopedické pantofle. V létě se nauč-
te občas ve vhodném terénu chodit naboso. Chodidla 
se během chůze dotýkají nerovnosti země a tím se záro-
veň masírují a aktivují svaly, které v obuvi nepoužíváme. 
Naboso choďte na trávě, písku, ale ne na tvrdé podlaze! 
To platí i doma, kdy si nejčastěji děláme pohodlí tím, 
že prostě zahodíme jakoukoliv obuv v domnění, že si 
ulevíme. Opak je však pravdou, nohy nám to spočítají.

"Dobrý cvik na procvičení prstů a svalstva je sbírat nohou 
ze země předměty, jako jsou tužka a pero. Na procvičení 
plosek nohou je dobré stoupat na gelový míček," říká 
Kanitta Ledinská, trenérka fitness sítě Expreska.

První pomocí na unavené a oteklé nohy je také vhodná 
koupel. V tomto případě platí pořekadlo "sůl nad zlato": 
ponořte nohy do vody s rozpuštěným kilem kuchyň-
ské soli. Sůl dopřeje nohám opravdovou úlevu. Dobré 
účinky má také koupel z odvaru kaštanů, která dodá 
chodidlům pocit lehkosti a zlepšuje krevní oběh.  

Zdraví



Jedna soutěž

4x radost! 

POPRVÉ:
Když sestřičky z českých a slovenských nemocnic připravovaly zábavné fotografi e s lahví KabiPac, které byly podmínkou účasti v soutěži *)

PODRUHÉ:
Když pět oddělení českých a slovenských nemocnic přihlášených do soutěže vyhrálo návštěvu zdravotních klaunů 

a ti vykouzlili úsměv na tvářích pacientů.

POTŘETÍ:
Když výherce získal hlavní ocenění v podobě 10 dní plných relaxace a hýčkání přímo na oddělení a ostatní účastníci krásné ceny. 
Gratulujeme vítězným sesternám z neurologického oddělení Nemocnice Blansko za ČR a internímu oddělení FNsP J. A. Reimana 

v Prešově za SR.

POČTVRTÉ:
Když charitativní projekty Pomozte dětem v České republice a Nadácia Kvapka Nádeje na Slovensku obdržely peníze pro nemocné 

děti. Společnost Fressenius Kabi, generální partner projektu 10 let s KabiPac, věnovala část z hodnoty každé zakoupené lahve 
v daném období právě na tyto dobročinné účely.

*) Soutěž proběhla od 1. září do 31. října 2016

Neurologické oddělení Nemocnice Blansko
Interní oddělení FNsP J. A. Reimana v Prešově

KabiPac - inzerce - 210x270.indd   1 9. 3. 2017   13:42:54
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KrásaZ oboru

Unikátní charakter kolokvia potvrzuje i pravidelná 
sesterská sekce, věnovaná právě mimořádně 
důležité úloze ošetřujícího personálu při terapii 

onkologických pacientů. 

„Akcí, věnovaných možnostem léčby onkologických 
onemocnění, je mnoho. Tady mají možnost aktivní účasti 
i profese, které se na kongres obvykle nedostanou. Mů-
žeme si tak vyměňovat  zkušenosti a moderní poznatky 

společně i s kolegy nelékaři. Právě tato spolupráce je ne-
smírně důležitá, protože kromě nových možností léčby 
přináší pacientům výhody lepší péče a zlepšené kvality 
života,“ připomněla doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., 
která působí jako vědecký sekretář kolokvia.

V rámci seminářů sesterské akce se tak uskutečnily 
přednášky, zaměřené na spolupráci zdravotnických 
profesionálů různých oborů a specializací. 

Mezinárodní onkologické kolokvium PragueONCO 2017, jehož 8. ročník se konal koncem led-
na v pražském kongresovém hotelu Clarion, potvrdilo stále rostoucí mezinárodní prestiž této 
akce. A to nejen díky vysoké odbornosti a účasti vynikajících zahraničních odborníků, ale 
také svým zaměřením, vyjádřeným tradičním mottem Lékaři a sestry různých oborů společně 
proti zhoubným nádorům.

PragueONCO 2017: Zaměřeno 

na sesterskou sekci
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Z oboru

Sesterská sekce byla tradičně zaměřena na širokou 
škálu témat, v nichž dominovala kvalita života, geriat-
rie, problémy personální a sociální, léčba bolesti a vý-
znam nové léčebné metody – imunoterapie.  

Této paralelní části kolokvia předsedaly Zdeňka Dlou-
há z VFN a předsedkyně traumatologicko-ortopedické 
sekce ČAS PhDr. Dagmar Škochová, MBA, která se 
věnovala hodnocení kvality života v ošetřovatelské pra-
xi. „Pojem kvalita života není jednoznačně vymezený. 
Z ošetřovatelského hlediska je však  důležité pamatovat 
na to, že každý pacient je ovlivněn aktuálním uspoko-
jením  primárních a sekundárních potřeb,“ zdůraznila.

S tímto aspektem úzce souvisel i příspěvek MUDr. Iva-
ny Krajsové, primářky Dermatovenerologické kliniky 
VFN a 1. LF UK. Zaměřila se v něm na management nej-
častějších nežádoucích účinků imunoterapie. Jde o au-
toimunitní reakce, projevující se kožní toxicitou (vyrážky, 
svědění), záněty střev, snížení funkce štítné žlázy či pod-
věsku mozkového. Zatím nelze s jistotou předpovědět, 
jak tělo pacienta na léčbu zareaguje. Podle primářky 

Krajsové se právě zde projevuje nezastupitelná úloha 
sester, které vidí pacienta v "první linii", a dokáží tak nej-
lépe posoudit možné komplikace, a to i v případě, že 
pacient sám je z nejrůznějších důvodů lékaři nesděluje. 
Pak je možné včasné zahájení léčby, zpravidla kortikoidy, 
což obvykle umožní jejich dobré zvládnutí. Co je důleži-
té pro včasné rozpoznání imunitních NÚ a na co se pa-
cientů ptát, vysvětlil napjatě naslouchajícím účastníkům  
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D. z Dermatovenerologické kli-
niky VFN 1. LF UK. Zdůraznil přitom význam spolupráce 
při péči o pacienta mezi onkologickými a dermatologic-
kými sestrami a velmi dobré výsledky, vznikající právě 
zásluhou této spolupráce.

V sesterské sekci zazněly i příspěvky odborníků, zabý-
vajících se psychikou lidí s onkologickým onemocně-
ním. Mimořádnou pozornost vzbudilo vystoupení doc. 
PhDr. Dr. Phil. Laury Janáčkové s názvem Sedm smr-
telných hříchů v životě onkologických pacientů. Neče-
kané aspekty, které zmínila, mohou být pro zdravotní 
sestry a další nelékařské pracovníky velkou inspirací.  

Pořadatel a organizátor:
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 778 476 475
e-mail: info@wemakemedia.cz / www.PragueONCO.cz

Sesterská 
sekce

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

26.. lleden 22018
Clarion Conggrress Hootel PPrrague *****

Freyyova 333, Prraaha 9, ČČeskáá republikkaa

9. pražské mezioborové 
onkologické kolokvium

1768 - inzerce PO sesterska sekce do Sesterny 210x135.indd   1 08.03.2017   13:31:25
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Děti

Zbytečně – dětem se mezi vrstevníky obvykle líbí 
a na změny v zažitém rytmu si rychle zvyknou. 
Ale aby všechno proběhlo v co největší pohodě, 

na to je třeba myslet dopředu.

AŤ SE MÁ NA CO TĚŠIT
Už v půlce května začnou zápisy do školek pro pětileté 
děti, které letos poprvé zasednou na židličky v mateřin-
kách povinně. Místo ve vaší spádové školce tak máte 

jisté. Ještě dlouho před zápisem se ale vyplatí si o škol-
ce pravidelně povídat, vysvětlit, co vše pěkného tam na 
dítě čeká: kamarádi, nové hračky, zajímavé činnosti, kte-
ré mu doma nabídnout nemůžete. A po zápisu, když už 
dítě školku vidělo na vlastní oči, mu často připomínat, 
jak se mu tam líbilo, co tam zažilo, s kým se potkalo. 
Není od věci  je také připravit na různé situace, s nimiž 
se může setkat. Na výlevy typu „počkej ve školce, tam 
tě paní učitelka srovná“ ale rozhodně zapomeňte. 

První cesta do školky – to jsou první krůčky k samostatnosti. Někdy se neobejdou bez pár slz. 
Možná ještě častěji než děti tenhle životní posun opláčí samy maminky.

Školka: Od letoška poprvé 
jeden rok povinně 
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KDY SE ŠKOLKOU ZAČÍT? 
Co vlastně vůbec mluví ve prospěch předškolního vzdělá-
vání? Psychologové na základě dlouhodobého pozorová-
ní tvrdí, že dětem neustálá přítomnost jednoho z rodičů 
nijak zvlášť neprospívá. Nenaučí se fungovat v kolektivu 
a přizpůsobovat se druhým, málo si uvědomují, že ne-
jsou středem vesmíru. Navíc podle zkušeností učitelů 
základních škol jsou na tom i se základními návyky čím 
dál hůř.

Také proto od září 2017 současně vznikne nárok na 
předškolní vzdělávání dětí čtyřletých. Od roku 2018 
budou muset veřejné mateřské školy přijímat tříleté 
děti a od roku 2020 pak i ty dvouleté. Zdá se vám 
to brzy? Hodně odborníků však tvrdí, že z mrňous-
ků často bývají nadšenější a bezproblémovější žáčci 
než z těch starších. Hodně školek pro ně má připra-
vený i speciální personál v podobě chův, které těm 
nejmenším věnují potřebnou péči. A navíc - dítě by 
si  mělo už od narození postupně zvykat na to, že 
je na krátkou dobu i s jinými blízkými osobami bez 
matky.

LESNÍ NEBO JAZYKOVÁ?
Jenže  dovolit, aby na vaše dítě působil někdo cizí, to 
není nic lehkého. O to důležitější je pečlivý výběr škol-
ky. Nejjednodušší je volba spádové školky, kde máte 
zároveň zaručeno i přijetí. Jinak ale můžete volit třeba 
pohyb v přírodě jako v případě takzvaných lesních ško-
lek nebo Montessori a daltonské školky, kde jsou děti 
vedeny ke slušnosti a zodpovědnosti, či waldorfské 
školky, kde jsou děti vnímány jako celistvá tělesná, du-
ševní a duchovní bytost. Samostatnou kapitolou jsou 
pak jazykové školky, kde je však třeba počítat i s výraz-
ně vyššími náklady. 

Alternativou jsou také tzv. dětské skupiny. Jde 
o "hlídací" službu  pro děti od jednoho roku do nástupu 
do klasické školky. Pečovatelkám stačí kurz, nemusí 

mít odbornou školu. Skupinu mohou založit fyzické 
osoby, ale i obce, církve, spolky nebo firmy pro své 
zaměstnance. Měsíční péče vyjde zhruba na pět až šest 
tisíc korun. Největší zájem je podle ministerstva práce 
v regionech, které dlouhodobě trpí nedostatkem míst 
v předškolních zařízeních. Jde o Prahu, Středočeský 
a Jihomoravský kraj.

Děti

JAK DÍTĚ PŘIPRAVIT NA ŠKOLKU? 

• Ve dvou letech by už mohlo dítě zvládnout ob-
časné čtyřhodinové odloučení. Když matka od-
chází a zase se vrací, získává dítě důvěru v to, 
že ho neopustí. Vždy je třeba to ale dítěti pře-
dem říct!

• Návštěvou heren a dětských klubů si může zvy-
kat na větší počet dětí i na to, že si s nimi hraje 
samo.

• Pokud je to možné, nechte dítě ještě před ná-

stupem ve školce pohrát se starším sourozen-
cem nebo kamarádem, který už tam chodí.

• Nejméně měsíc předem nastavte režim vstává-
ní tak, jak to bude nutné během docházky. Pří-
jemné ráno dělá hezký den malým i dospělým.

• Dítku se bude do školky chodit lépe, když tam 
bude mít kamaráda. Zkuste najít někoho z vaše-
ho okolí, kdo bude chodit do stejné třídy. Tříd-
ní schůzky pro rodiče se většinou konají ještě 
před letními prázdninami.

• Zvykejte si postupně, po hodinách. Tempo se 
má přizpůsobit dítěti, ne potřebám dospěláků. 

• Důležitá je i pravidelnost docházení, jinak je 
dítě zmatené a destabilizované, protože se tím 
oslabuje jeho pozice v kolektivu.

• Nezapomeňte! Podmínkou pro přijetí  do MŠ 
zůstává plné očkování dítěte.

V lesní školce jsou děti pořád 
venku na vzduchu. 

Ve školce se dětem obvykle líbí. Užijí si tam 
spoustu zábavy.
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Právní poradna

Petra si je ale jistá, není jiná možnost, neexistuje 
žádná jiná alternativa. Zatím pracuje jako pečo-
vatelka v domě pro seniory, ale brzy už si bude 

muset vystačit pouze s příjmem z rodičovské a sociální 
dávkou, na kterou by mohla mít jako samoživitelka nárok. 
Kromě existenčních záležitostí řeší i další zásadní otázky. 

Petra:
Chtěla bych pro miminko jen to nejlepší, ale nejsem si 
ve všem úplně jistá. Přemýšlím, zda je pro dítě lepší 
znát svého otce, který ale zklamal a nemá o něj vůbec 
žádný zájem. Nebo jestli bude lepší takového otce, kte-
rý je otcem jen v tom biologickém smyslu, z života dí-
těte úplně vyškrtnout. Třeba se mi podaří časem najít 
skutečného tatínka, který sice nebude pravým biologic-
kým otcem, ale bude nás oba mít rád. Vím, že toto mé 
rozhodnutí je velmi důležité a může v budoucnu velmi 
ovlivnit život dítěte. Pane doktore, co byste mi poradil?

ODPOVĚĎ PRÁVNÍKA: 
Vážená Petro, děkuji za svěření vašeho příběhu i za váš 
dotaz. Moc si vážím vaší odvahy, i vašeho přístupu ke 

svému ještě nenarozenému dítěti. Musíte zvážit něko-
lik důležitých věcí. Ne všechny jsou přitom problémy 
právní, ale i etické.

Předpokládám, že otce jste o svém těhotenství infor-
movala a ten vyjádřil nezájem o budoucnost dítěte i bu-
doucnost vaši, a zejména nesouhlas s budoucností spo-
lečnou. Je to samozřejmě jeho současný postoj, který 
vychází z pocitu překvapení, zřejmě zklamání a strachu 
o svou vlastní budoucnost. Tyto pocity nemusí přetrvat 
věčně a mohou se v průběhu času měnit. Rozumím ale 
tomu, že si jste velmi nejistá a přístup otce vás zklamal.

Z právního hlediska je důležité: 
Pokud otce neoznačíte a nebudete požadovat jeho zá-
pis do rodného listu dítěte, ztratíte například možnost 
požadovat výživné. Ano, peníze jistě nejsou všechno, 
nicméně právě peníze jsou položkou, na niž se myslí 
velmi často a i toto měl otec při popření svého otcov-
ství zřejmě na mysli. Určitě si položte otázku, zda třeba 
několik tisíc korun z výživného může dítěti zpříjemnit 
jeho i váš život, zda vám to neusnadní hospodaření s fi-
nancemi a zda díky tomu nebudete mít možnost dítě-

Život občas přináší situace, na jejichž řešení sami
nestačíme. S některými z nich může pomoci rada 

odborníka z Advokátní kanceláře
Mgr.Miroslava Zemana.

Otec se k dítěti 
nechce znát

URČENÍ OTCOVSTVÍ: NEJDE JEN O PENÍZE
Petra toho ve svých dvaceti letech už zažila poměrně dost. Teď ji však čekají dosud nejvážnější starosti. 
Všechno se to seběhlo tak rychle: seznámení, diskotéka, alkohol, chvilkové opojení, a teď je v pátém měsíci 
těhotenství. Otec dítěte však vůbec neuvažuje o tom, že by s ní založil rodinu a k otcovství se odmítá hlásit.
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Právní poradna

ti dopřát to, co byste mu jinak nedopřála. Na druhou 
stranu získá otec zápisem do rodného listu i rodičovská 
práva. Tito lidé si velmi často třeba i po letech uvědomí 
svou chybu a začnou pak o dítě ať už spontánně, nebo 
účelově jevit zájem, snažit se o styk s tímto dítětem, 
které vlastně ani neznají. I pokud byste otce do rodné-
ho listu dítěte zapsat nechtěla, může se otec domáhat 
určení svého otcovství a to i soudní cestou. Obecně si 
myslím, že určením otcovství skutečného otce v tomto 
nízkém věku dítěte nic neztratíte. I v takovém případě 
můžete najít pro vás oba skutečně blízkého člověka, 

a nic na tom nezmění to, zda dítě bude 
znát svého biologického otce nebo ne. 

Bude pak už jen na dítěti, jak s touto 
informací po dosažení určitého věku 
života naloží – nechte to do budouc-
na klidně na něm. 

Mgr. Miroslav Zeman
www.profipravnik.cz

NA KTERÉ ÚŘADY
SE OBRÁTIT
PRO POMOC? 

OSPOD v obvodu úřadu, kde bydlíte. Jedná se 
o Odbor sociálně právní ochrany dětí, kde zís-
káte potřebné informace a případně pomoc, na 
kterou máte nárok.

Pokud se dohodnete na otcovství, pak zápis 
otce do rodného listu vyřídí na matričním úřa-
du města, kde se dítě narodilo tzv. souhlasným 
prohlášením rodičů o otcovství.

Pokud se nedohodnete, pak musí matka podat 
žalobu: soud v obvodu bydliště dítěte poté za-
hájí řízení na určení otcovství. 

To nejcennější, co naše nemocnice má, jsou zaměstnanci.  Je to hodnota, na které nám opravdu záleží.

Všichni naši zaměstnanci utváří srdce naší nemocnice, proto klademe velký důraz na jejich pečlivý 
výběr i na prohlubování jejich profesionality.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nabízí příležitost profesního uplatnění na pozicích

VŠEOBECNÁ SESTRA, ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ, 
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT, OŠETROVATEL

Co od Vás očekáváme?
• Zdravotnické vzdělání odpovídající 

dané pozici
• Nadšení pro svou práci, svědomitost, 

pečlivost a schopnost týmové 
spolupráce

• Znalost práce na PC
• Flexibilitu a ochotu rozvíjet své 

schopnosti

Čím u nás můžete zabodovat?
• Nadstandardním přístupem k práci 

s pacienty
• Dobrými komunikačními 

dovednostmi
• Aktivním a zodpovědným přístupem 

k práci

Co můžete očekávat od nás?
• Otevřenou a férovou atmosféru, 

příjemný kolektiv i vedení pracovišť
• Motivační plat
• 5 týdnů dovolené a 1 týden volna 

navíc
• Propracovaný adaptační proces 

s plnou podporou mentora
• Nadstandardní možnosti vzdělávání 

a plnou podporu studia
• Nepretržitý či jednosměnný provoz 

dle preferencí každého jednotlivce
• Benefitní program „Cafeterie“ od 

Sodexo a dotované stravování 
ve vlastních jídelnách nebo stravenky

• Možnost ubytování pro mimopražské
• a mnoho dalšího

Chcete se dozvedet víc?
Zdeňka Elišáková, zdenka.elisakova@vfn.cz, 
tel.: 224 969 341,
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

Více informací na www.vfn.cz v sekci Kariéra.
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Je to už taková tradice: kolem Velikonoc se vždycky objeví články, jak cizinci odsuzují české 
a moravské velikonoční tradice. Pomlázku neboli mrskut prostě nechápou. Zato jiné tradice je 

nadchnou! Stejně jako nás. 

VELIKONOCE: 

Radost z pečení patří 
k svátkům jara

K českým a moravským Velikonocům nerozluč-
ně patří dobroty, jako je mazanec, beránek 
a nádivka. Jistě, všechno lze koupit v obcho-

dě, ale radost z vlastnoruční přípravy, na níž se může 

navíc podílet celá rodina, ještě víc pozvedne atmo-
sféru svátků jara. A navíc je to v módě. Pusťte se do 
pečení, sladkého i slaného. Přinášíme vám vyzkou-
šené recepty – samozřejmě ty tradiční!  

• ½ kg masa
• ½ litru vývaru z masa
• 60 gramů másla + tuk na vymazání pekáčku
• trochu strouhanky na jeho vysypání
• 8 rohlíků
• 8 vajec
• Posekanou petržel nebo kopřivy –
   čím víc, tím lépe!
• Sůl, pepř, špetku muškátu

Uvařené maso nakrájíme na kostičky. Rohlíky po-
krájíme na kostky a zalijeme vývarem. Necháme 
namočit a několikrát zlehka promícháme. Utře-
me máslo se žloutky, osolíme a okořeníme, smí-
cháme s rohlíky a až pak přidáme maso a petr-
žel nebo kopřivy. Ze zbylých bílků ušleháme sníh 
a ten opatrně „přehrnujeme“ se vzniklou směsí. 
Naplníme vymazaný a vysypaný pekáček a při 180 
stupních pečeme.

NÁDIVKA NEBOLI HLAVIČKA
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Název hlavička dostala od vařené telecí hlavy – z ní obrané maso býva-
lo její tradiční součástí. Dnes sáhneme spíš po uzeném vepřovém, ale 
klidně můžete použít i králičí, kuřecí, jehněčí – nebo všechny dohroma-
dy. Jen musí být předem uvařené.
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MAZANEC NEBOLI BOCHÁNEK 

Na žádném velikonočním stole by neměla chybět vajíčka. V přírod-
ním stylu je můžete obarvit povařením ve vodě se slupkami cibu-
le. Zkusit můžete i malovaná - jsou rozhodně hezčí, než oplácaná 
nevkusnými samolepkami. Stačí obyčejné voskové pastelky, které 

nahřejeme třeba nad čajovou svíčkou. Pomocí „ťupek“ vytváříme barevné vzory a ornamenty. Takhle 
jednoduché a krásné to je! Zdobit můžete vejce uvařená (na chuti jim malovaná skořápka neubere), ale 
i vyfouknutá, ta pak po provlečení stužky můžete i pověsit. 

čeme ho na vymazaném plechu nebo na pe-
čicím papíře – nejprve asi 20 minut na 160 
stupňů, pak zvýšíme teplotu na 180 stupňů. 

Upečený mazanec ještě za horka potřeme od-
loženým máslem a bohatě posypeme zbylým 
cukrem. Až úplně vychladne, zabalíme ho do 
potravinové fólie a necháme dva dny odležet. 
Vydržte, vyplatí se to! Tento mazanec vydrží 
dlouho vláčný, ale na dietnost u něj kvůli tva-
rohu moc nespoléhejte. Kupodivu nadýchané 
kynuté těsto vychází kaloricky příznivěji. 

Z tvarohového těsta se dá upéct i beránek. 
Jen přidáte víc másla (cca 200 g), uberete 
mouku (stačí ¼ kg) a zvolíte polohrubou, 
jinak je postup stejný. Teď už jenom mít 
správnou formu – jak vlastní, tak tu pečicí.

• ½ kg hladké mouky 
• prášek do pečiva
• ¼ kg moučkového cukru
• 160 g másla 
• 2 vejce 
• 1 vanilkový cukr
• ¼ kg tvarohu 
• hrst rozinek
• 1 citron
• trošku rumu

Z másla odebereme 1 menší lžíci a dáme stra-
nou. Zbytek utřeme s cukrem, z něhož také 
odložíme asi 1 rovnou lžíci. Do směsi přidáme 
vejce, nastrouhanou kůru z citrónu, vanilkový 
cukr, mouku, tvaroh a důkladně promícháme. 
Nakonec nasypeme rozinky, předem namo-
čené v rumu. Pak vytvoříme bochánek a upe-
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Bylinky

ZÁZRAČNÉ JSOU I TY ÚPLNĚ NEJOBYČEJNĚJŠÍ

Ten zázrak se opakuje každý rok: ještě pod sně-
hovou přikrývkou příroda sbírá síly, aby s první-
mi teplými slunečními paprsky vyrazily zelené 
lístky rostlinek, které můžete využít pro krásu 
i zdraví. Ty, které vyraší jako první, jsou nejúčin-
nější!

Vyběhněte
do přírody 
a nasbírejte 
si bylinky

Nebojte se, nebudete muset pátrat v hlubokých 
lesích a údolích. Stačí se rozhlédnout kolem 
sebe. Prospěšné jsou i zdánlivě obyčejné rost-

liny, které najdete v blízkém okolí. Některé dokonce 
i ve vlastní kuchyni – samozřejmě, když tomu trochu 
pomůžete … 
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ŘEŘICHA
Skromná řeřicha se spokojí 

i s parapetem ve vaší kuchyni. 
Semínka dáte na namočenou 
vatu v plastové misce - když 
bude ozdobná z keramiky, 

získáte zároveň hezkou jarní 
dekoraci. Nejdřív potřebují kro-

mě vlhka tmu, ale po dvou dnech 
už začnou klíčit a pak je můžete postavit na okno. 
Za pár dní se krásně zazelená a vyroste, a vy můžete 
rovnou sklízet a konzumovat. Třeba na chlebu s más-
lem nebo tvarohem jako zdravou snídani či svačinu. 
Neberte ji jen jako obyčejný salát: povzbuzuje imunitu, 
chrání proti infekcím dýchacích i močových cest,  
brání proti jarní únavě. Umí pročistit ledviny, krev 
játra, žlučník i trávicí trakt. Je to první jarní bomba 
prospěšných látek: vitamínů C, K, B-komplexu a pro-
vitamínu A. Z minerálních látek hlavně železo, vápník, 
hořčík, fosfor, síra a draslík. 

PETRŽEL
Také tu můžete vypěstovat 
třeba za oknem nebo jen na 
talířku, kde do trochy vody 
postavíte skrojek kořene 
s horní částí. Nať využijete 
nejen jako ochucovadlo do 
jídel, ale i jako léčivku. Obsa-
huje minerály, vitamíny a vlákninu, 
které mají vliv na vitalitu a zdraví. Dokonce se o ní 
mluví jako o afrodisiaku. Především pomáhá urychlit 
léčbu při žaludečních a jaterních problémech. Zlep-
šuje také činnost zažívacího a imunitního systému.  
Mimo to má močopudné účinky, čímž napomáhá vy-
lučování toxinů i přebytečných tekutin z těla. 

KOPŘIVA
Ukáže se skoro jako první 
a roste všude. Během roku ji 
pak budeme zatracovat, ale 
teď ji vítejme. Její mladé vý-

honky můžeme přidat do ve-
likonoční nádivky, bude skvě-

lá! Nebo z ní jde udělat rovnou 
špenát. Není ale jenom k jídlu. 

Kopřiva jako jedna z nejznámějších bylinek je oblíbená 
díky svým léčebným a detoxikačním účinkům. Působí 
především na celkové posílení organismu a rozpouš-
tí škodliviny v těle, takže pomáhá při léčbě virových 
a bakteriálních onemocnění. 

Přispívá k vylučování přebytečných tekutin z těla 
a zklidňuje infekce močových cest. Další výbornou 
vlastností  je její pozitivní vliv na metabolismus. "Po-
siluje střevní činnost, celkově podporuje látkovou vý-
měnu a trávení. Díky vysokému obsahu železa výrazně 
pomáhá při únavě, vyčerpanosti a velkém psychickém 
vypětí," radí Hana Pelikánová ze společnosti Megafyt 
Pharma. 

Pokud trpíte onemocněním kloubů, pak vám jeho pro-
jevy kopřiva výrazně zmírní. Už od pradávna jsou zná-
mé její účinky na revmatismus, ovšem dříve se místo 
podání ve formě čaje praktikovalo šlehání čerstvými 
kopřivami. Můžete to taky zkusit! 

BŘÍZA
Nejdřív přijde doba sběru 
mladých pupenů. Dokážou 
tělo zbavovat škodlivých usa-
zenin a zmírňují otoky kloubů 
a s nimi spojené bolesti svalů. 
Slouží k léčbě kostních zánětů 
a zabírají na problémy sleziny, ja-
ter a slinivky. Naloží se do lihu, nechají se asi 10 dnů 
stát a pak si jimi můžete natírat bolavá místa. Vyzkoušeli 
jsme za vás, funguje to! 

Pak přijde čas na sběr březových listů. Působí jako pre-
vence proti ledvinovým a močovým kamenům. Užívá 
se také na infekční záněty močových cest a měchýře. 
Z březového listí se dělá také osvěžující koupel, kte-
rá rovněž pomůže odstranit vodu z těla a snížit otoky, 
ale navíc může pomoci při hubnutí a detoxikaci. Čisticí 
účinek břízy má význam i při kloubních onemocněních, 
jako je revma a artróza. Na kloubní potíže má příznivý 
vliv i nálev z kůry, dokonce i když jde o projevy dny 
neboli podagry.

Využít břízu lze i jako pomocný prostředek pro léčbu 
akné - jak v podobě pitné kúry, tak k omývání či k ob-
kladům. Používá se k léčení ekzémů, plísňových one-
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Určitě znáte klasické kapary, což jsou vlastně také nerozvinutá poupata, ale jde 
o květy keře kapary trnité. Ty se nakládají do soli a vinného octa. Podobně si připravíte i pampelišku. 

Poupata opláchněte, vložte do sklenice a zasypte hrstkou soli. Následně přidejte vinný ocet a zavřete. 
Takto nechte odležet v lednici několik dní. Využijete je do salátů, těstovin či při přípravě tataráku z lososa.

PAMPELIŠKOVÉ KAPARY

Recept našich babiček. Vyrábí se z kořínků, které se vyčistí a nasekají najemno. Nakonec je upražíte 
na pánvi, až budou tvrdé. Další postup je jednoduchý. Vhodíte je do mlýnku na kávu a takto připravenou 
směs zalijte horkou vodou.

PAMPELIŠKOVÁ KÁVA

mocnění a drobnějších poranění 
kůže. A pamatujete na nepře-

konatelný březový šampon 
našeho dětství? Odvar z listů 

břízy vám i dnes pomůže ke 
krásným lesklým vlasům. 

PODBĚL
Jeho žluté hvězdičky uvidíte hned, jak sle-

ze sníh. Pomůže vám zbavit se posledních pozůstatků 
zimního kašle. Působí jako prostředek k uvolňování 
hlenů, usnadňuje odkašlávání, je potopudný, močo-
pudný a má protizánětlivé účinky. Čaj z něj můžete pít 
při nachlazení, při onemocnění horních cest dýcha-
cích, při astmatu, po zápalu plic a vždycky při horečce. 
Obklad z nálevu pomáhá při zánětu žil, na vředy, na 
ekzémy a na špatně se hojící rány.

Nejznámější česká bylinkářka Jarmila Podhorná do-
poručuje tzv. suchý zábal do listů podbělu, nejlépe 
čerstvě trhaných. Trvat má asi jednu hodinu.  Působí 
výrazně proti bolestem kloubů.

PAMPELIŠKA
Další jarní žluté potěšení. Pomáhá zbavovat tělo jedů 
a toxinů a povzbuzuje funkci trávicích orgánů a jater. 
V pořadu Kouzelné bylinky, který můžete vidět na Čes-
ké televizi, doporučovali konzumaci stvolů po dobu tří 

týdnů, v množství 5 až 10 kousků denně. Slavná bylin-
kářka Maria Treben je ráda zařazuje na 
jídelníček i proto, že snižují hladi-
nu cukru v krvi.

Pampeliška také díky vy-
sokému obsahu vitamínů 
a minerálních látek pomáhá 
při únavě. Její listy a kořeny 
jsou významné nejen pro pro-
čištění organismu, ale i při léčbě 
revmatizmu a jiných kloubních nemo-
cí. Mladé pampeliškové listy vám budou chutnat taky 
jako salát, který tvarem i chutí připomíná oblíbenou 
rukolu i s její nahořklou příchutí, která ozvláštní každý 
pokrm. Mají příjemně pikantní chuť a krásně křupají. 

Na květu pampelišky si můžete také smlsnout v po-
době medu nebo sirupu, když je uvaříte, naložené do 
cukru. Skvělé jsou s medem a pomerančem, zkuste to! 
Slouží ale taky jako prevence a lék proti nemocem dý-
chacích cest, chřipky či angíny. "Příjemným bonusem 
při využívání léčebných účinků pampelišky je její pozitiv-
ní působení na kůži. Je účinná při potížích s akné, pleť 
čistí a zároveň omlazuje," připomíná Hana Pelikánová 
z obchodu s bylinkami. 
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Krásný letní den – pohoda, teplo, sluníčko a svěží 
vítr pohrávající si s bohatými, zdravými a září-
cími vlasy. První jmenované letos v létě určitě 

bude, co ale dělat s vlasy, které mají k oslnivým boha-
tým kadeřím opravdu daleko? Pokud po nich toužíte 
a chcete je doslova přes noc nebo v našem případě na 
léto, řešením je prodloužení či zahuštění vašich vlasů 
stejným nebo velmi podobným typem pravých evrop-
ských vlasů. Ty pak krásně zapadnou mezi vaše vlastní 
vlasy a nebude mezi nimi poznat rozdíl. Podmínkou je 
ale profesionální konzultace, zvážení, či je na místě 
vlasy zahustit nebo prodloužit a o kolik. Možnosti jsou 
téměř neomezené, je potřeba jen přihlédnout  k život-
nímu stylu každé klientky, aby se s novými vlasy cítila 
dobře a pohodlně a zkrátka se s nimi dobře sžila. 

Po konzultaci a výběru vlasů přichází na řadu samotné 
nasazení. Velmi oblíbenou metodou je připevnění pra-
menů pomocí keratinových spojů velikosti zrnka rýže, 
které ve vlasech nejsou vůbec vidět. Pokud se potom 
sjednotí i barva vlastních a nasazených vlasů, výsle-
dek je dokonalý. Opravdu se vyplatí svěřit se do rukou 
odborníků, aby bylo jen na vás, komu tajemství svých 
krásných vlasů prozradíte.

O vlasy se potom staráte jako o vlastní s tím, že asi 
po třech měsících je potřeba spoje uvolnit a posunout 
zase blíže k hlavě, aby se necuchaly odrosty a spoje 
nevykukovaly z účesu.

Je tedy jen na vás, s jakými vlasy přivítáte letní vítr.

Svěží vítr ve vlasech...

PŘED PO

Salvátorská 10, 110 00, Praha 1
tel: 222 310 869
email: info@studio-oskar.cz
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PŘÍRODNÍ „ZÁCHRANÁŘI“ PRO ZDRAVÉ LESKLÉ VLASY NA JARO 

Nemyjte si 
vlasy 
každý den

JAK NA 

KRÁSNÝ

ÚČES?
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Začínají být vaše jindy tak zdravé kadeře suché, 
mají nulový objem, působí unaveně a postrádají 
lesk i tvar? Nepropadejte panice, stačí pár jedno-

duchých pečujicích triků a těmto příznakům předejdete. 

EXTRÉMNĚ SUCHÉ ČI MASTNÉ VLASY
Nejvíce dostává v mrazivém počasí zabrat pokožka 
hlavy. Vlivem chladu, suchého vzduchu a častého stří-
dání teplot má tendenci více se vysušovat a šupit se. 
Vysušená pokožka však může vést i ke zcela opačné-
mu scénáři, a to ke zvýšené produkci kožního mazu. 
Paradoxně se proto vlasy mohou mastit mnohem více 
než jindy. „Doporučuji pozměnit vlasovou péči a zahr-
nout do ní i produkty určené pro suché a poškozené 
vlasy,“ radí Renata Gaucká, vlasová expertka profesio-
nální vlasové kosmetiky Nouvelle. 

„Zdravý vlas obsahuje dostatečné množství molekul 
vody. Vlivem chladu a suchého vzduchu se voda z vlasů 
odpařuje, vlasové vlákno křehne a vznikají na něm trh-
linky. Dochází také k úbytku živin, proto kadeře ztrácejí 
lesk a pružnost. Vlas je ve výsledku tenčí a náchylnější 
k dalšímu poškození,“ vysvětluje Gaucká. „Doporučuji 
proto šampon na poškozené vlasy z řady Double Effect, 
která obsahuje základní stavební živiny, keratin a výta-
žek z chmele. Samozřejmostí je pak nasazení intenzivní 
regenerační péče v podobě kondicionérů a masek,“ do-
plňuje Gaucká.

MALÝ OBJEM
Ráno si vlasy pečlivě vyfoukáte, ale jen co vyjdete ven, 
ukázkový účes se rozpadne a jednotlivé prameny zplih-
nou? Předně omezte frekvenci mytí vlasů. Čím více je 
budete umývat, tím více se budou kořínky mastit a pra-
meny plihnout. Nevěřte tomu, co se psalo v minulých 

letech, za radami na každodenní mytí stojí zájmy kos-
metických firem. Ve skutečnosti působí více škody než 
užitku, protože vlasy zbavuje přirozeného ochranného 
filmu a výsledkem bude opět nedosta-
tečná hydratace. Optimální frekvence 
použití šamponu je jednou za dva až 
tři dny.

PŘECITLIVĚLÁ POKOŽKA, 
LUPY A SVĚDĚNÍ
Nadměrné vysoušení pokožky hlavy může 
vést k podráždění, zarudnutí a dokonce 
i tvorbě svědivých lupů. Pokud i vy bojuje-
te s neustálým nutkáním škrábat se ve vla-
sech, kupte si v lékárně speciální zklidňující 
šampony proti lupům. Šetrně vlasovou pokožku vyčistí 
a zamezí opětovnému výskytu nepříjemných šupinek.
 
MYSLETE NA SPRÁVNOU STRAVU
Ženy se suchými a křehkými vlasy by měly dbát na 
jídelníček bohatý na železo, zinek a vitamíny B a C. 
Najdete je hlavně v mořských plodech, bramborách 
či citrusových plodech. Mastnější ryby, jako je tuňák, 
makrela nebo sardinky, jsou nenahraditelným zdro-
jem omega-3 mastných nenasycených kyselin, které 
kadeřím velmi prospívají. Doporučuje se také každo-
denní konzumace hrsti ořechů, dýňových, slunečni-
cových, sezamových či lněných semínek, bohatých 
na nenasycené mastné kyseliny, minerály a vitamí-
ny, nebo třeba sóji. Naopak se vyhněte sladkostem 
a bílému pečivu. V případě jemných a lámavých vla-
sů neočekávejte výsledky pestrého a vyváženého 
stravování přes noc. Chce to trpělivost a čas, než 
bude patrné viditelné zlepšení. To může trvat i něko-
lik měsíců.

Mrazy jsou konečně pryč, sluníčko začíná hřát a my se posléze můžeme zbavit tlustých pletených 
čepic. Jenže co vidíme, když je sundáme? Suché, nebo naopak rychle se mastící vlasy, zplihlost či 
podrážděnou pokožku hlavy… Inspirujte se našimi záchrannými tipy!

Trend, který ve světě zastává stále víc žen včetně celebrit. Když už si vlasy myjí, a to 
není rozhodně každý den, pak zásadně bez šamponu (anglicky shampoo; od tohoto slova 
vznikla slovní hříčka). Pár dní se možná sami sobě líbit moc nebudete, ale pak si vlasy 
zvyknou a přímo zázračně okřejí, protože se na pokožce i ve vlasových váčcích vyrovná pro-
středí. Vlasy se pak mnohem méně mastí, jsou silnější a objemnější, a i po úpravě působí přirozeněji.

VÍTE, CO JE NO–POO? 
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TIPY PRO NÁPRAVU POŠKOZENÝCH VLASŮ
Máte vlasy polámané, suché či jinak poškozené? Ne-
víte si s nimi už rady a žádný prostředek nezabírá, 

přestože stál majlant? Možná je na řadě svěřit se 
do rukou matky přírody. Podělíme se s vámi 

o několik přírodních pomocníků, které do-
kážou dát vlasy do kupy. 

Ricinový olej
Ricinový olej je široké veřejnosti 
známý zejména pro své blahodárné 
účinky na posílení a zahuštění řas, 

na regeneraci jizev a jako podpůrný 
prostředek při léčbě bradavic. Málokdo 

však ví, že dokáže zázraky i s vlasy a vlaso-
vou pokožkou. Přijde vhod hlavně těm, které 

trápí přílišné vypadávání vlasů. Kromě stimulace 
růstu vlasů však příznivě působí i na jejich hydrata-
ci, změkčování kadeří a rozplétání zacuchaných pra-
menů. Lze tedy používat jako zábal na konečky vlasů 

i jako ošetření vlasové pokožky. Po 
první aplikaci se mu však spousta 
lidí vyhýbá. Ricinový olej je totiž po-
měrně hustý a dostávat jej z vlasů 
může být peklo. Trik spočívá v na-
ředění ricinového oleje s olejem 
jiným. Tak bude celá směs řidší 
a aplikace jednodušší. Doporučit 
můžeme olej kokosový, arganový či jojobový. I tak ale 
pamatujte na to, že vymývání ricinového oleje může 
zabrat více času, obrňte se tedy trpělivostí. 

Marocký jíl
Marocký jíl je znám zejména těm, kteří praktikují no–poo 
metodu, tedy metodu, která využívá pouze přírodních 
surovin k péči o vlasy. Vlastnosti marockého jílu však 
ocení i ti, kteří si čas od času chtějí dopřát přírodní 
léčivou bombu. Tento jíl totiž obsahuje přírodní křemík, 
draslík, vápník a je mimořádně bohatý na minerály. 
Pro své léčivé vlastnosti se využívá již od 14. století, 

DOPŘEJTE VLASŮM „POSILOVNU“ 
Jemné a příliš choulostivé vlasy jsou jedním z nejčastějších vlasových problémů. Průměr vlasu je dán geneticky a na 
to je všechna kosmetika světa krátká. Jemný vlas má zhruba o 25 až 30 % menší průměr, proto mu chybí pevnost, 
objem a pružnost. Je charakteristický tím, že nedrží tvar ani objem, je méně odolný vůči vnějším vlivům, dá se hůře 
upravovat a snadno se kvůli tenčí struktuře poškodí. Vyžaduje proto speciální péči

CHRAŇTE VLASY PŘES SPALUJÍCÍMI TEPLOTAMI
Vlasy fénujte vždy na nižší stupeň a nepoužívejte nástavce, které foukaný proud horkého vzduchu zúží. Fény, kulmy 
a žehličky mnohdy pracují při teplotě 200 °C a více. Následky jsou pro křehké vlasy doslova zničující. U poškozených 
vlasů se proteiny, základní živiny pro stavbu vlasu, začínají rozpadat už při teplotě kolem 150 °C, proto použití těchto 
stylingových nástrojů omezte na minimum. V nutných případech používejte sprej na ochranu vlasu. 

Vlasový sprej dokáže poškozenou strukturu a vlasový povrch regenerovat a potřebné živiny také do-
plňovat. Plní funkci nejen ochrany při technikách jako žehlení, kulmování či fénování, 
ale podobně jako třeba kondicionér vlasy hydratuje, chrání a vyživuje,“ přibližu-
je vlasová expertka kadeřnické kosmetiky Nouvelle Renata Gaucká. 

SPRÁVNÝ SESTŘIH DĚLÁ DIVY
Jemné prameny zplihle lemující obličej ještě více vyniknou nesprávným 
sestřihem vlasů. Prvním krokem by tedy mělo být objednání ke zkušené-
mu profi kadeřníkovi, který vám poradí s vhodným střihem s ohledem na 
váš typ vlasů. Odborník provede analýzu jejich kvality a struktury a bude 
schopný vám doporučit takový účes, který bude na jemné vlasy platit. Patří 
mezi ně například polodlouhé mikádo, stupňovité střihy či kratší účesy, 
nezatížené délkou. Díky speciálnímu střihu vytvoříte vzdušný a pružný 
účes o něco snadněji.
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a kromě vlasů jej můžete použít 
i jako obličejovou či tělovou masku. 
Marocký jíl má také vysoce čisticí 
a absorpční schopnosti a vlasy je 
schopen umýt stejně dobře jako 
klasický šampon. 

Henna
Hennu zná pravděpodobně každý. Jedná se o rostli-
nu, jejíž namleté listy se využívají k barvení kůže, nehtů 
a hlavně vlasů. Ne každý ale ví, že kromě barvicích účinků 
henna regeneruje, zpevňuje, zbavuje vlasovou pokožku 
lupů a je vhodná i pro ty, kteří trpí různými alergiemi a ek-
zémy. Má také antiseptické a antibakteriální účinky. Při 
výběru henny je však na místě poradit se s někým, kdo 
má s její aplikací již nějaké zkušenosti. Snadno se může 
stát, že vybereme hennu nekvalitní či takovou, která nám 
na vlasech způsobí nežádoucí odstín.

Levandule
Levanduli známe zejména pro její relaxační a uklidňují-
cí účinky. Proto je hojně přidávána do přírodní kosme-
tiky a oslavována těmi, kteří se snaží najít přirozenou 
cestu ke klidnému a zdravému spánku. Levandulový 
výluh však obstojně čistí a stahuje vlasovou pokožku, 
uklidňuje podráždění a pnutí. Také tlumí svědění a pů-
sobí příznivě na regeneraci vlasů. 

TRÁPENÍ S PADÁNÍM VLASŮ: NEZPŮSOBUJETE SI 
JE SAMI? 
Tak nejdřív jedna špatná zpráva: "Úbytek vlasů neza-
staví žádný šampon, ať o něm výrobce prohlašuje co-
koliv," potvrzuje MUDr. Peter Hajduk, expert na léčbu 
vypadávání vlasů.

Každý den ztratíme zhruba stovku vlasů. Pokud jich ale 
na kartáči zůstávají celé chomáče, je třeba pátrat po 

příčině.  Nejdřív si zkontrolujte, jestli důvod nespočí-
vá ve vašem životním stylu. Neměly by vám chybět 
bílkoviny – pokud jste vegetariáni, nevynechá-
vejte ořechy, fazole, tofu nebo chia semínka 
a dbejte, abyste neměli nedostatek že-
leza. Ztrátu vlasů způsobuje také nedo-
statek vitamínů. Pokud ale užíváte příliš 
vitamínu A, může to mít přesně opačný 
efekt. Mnohem lepší je vitamín B, ale 
raději než na vitamíny se proto sou-
střeďte na minerály. Klidně vsaďte na 
tabletky s obsahem hořčíku, křemíku, 
zinku, vápníku, fosforu a železa. Pozor si 
dávejte na stres, jak psychický, tak fyzic-
ký – třeba velké vypětí, jako je operace, ale 
i těhotenství, porod a podobně. Některé antikon-
cepční pilulky mohou aktivovat androgeny, tedy 
mužské hormony, a následkem může být zmenšení 
vlasových folikulů a zvýšené vypadávání vlasů.

Vlasy také mohou začít padat z úplně jednoduchého 
důvodu, a sice proto, že je příliš namáháte. Pokud ne-
ustále zkoušíte složité účesy, aplikujete spoustu stylin-
gových prostředků, nemůžete se divit... A kolik škod 
už napáchaly příliš pevné gumičky! Někdy to může být 
i špatným hřebenem, který vlasy trhá. Raději investuj-
te a pořiďte si kartáč například s dřevěnými nebo kan-
čími štětinami.

Novou nadějnou metodou proti úbytku vlasů je využití 
růstových faktorů z trošky vlastní krve. Plazma, bohatá 
na krevní destičky a růstové faktory, se aplikuje injekcí 
do vlasové pokožky, což vede k regeneraci v oblasti 
vlasové cibulky, k většímu prokrvení a ke stimulaci 
růstu vlasů. Celkově se tak zlepší vitalita, barva a jas 
vlasů, zpomalí se vypadávání a aktivuje se jejich růst.

Swisso Logical řasenka 
pro maximální objem - černá
- chrání řasy díky obsahu vitamínů
- dodá oslnivou délku
- neobsahuje parabeny, parfemaci, mastek ani D5

www.beautyclub.cz, tel.: 311 331 850,
Značková prodejna: Spálená 55, Praha 1, 
tel.: 221 990 803, beautyclub@zepter.cz

inz COS 210x67,5 rasenka.indd   1 2/27/17   10:16 AM
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Stačí si jako cíl jarního výletu vybrat některý z čes-
kých nebo moravských zámků, a předem si tam 
zamluvit ubytování. V postelích s nebesy se vám 

bude spát opravdu jako „na zámku“.

DOBŘÍŠ
Rokokový zámek ve středních Čechách obklopu-
je francouzská zahrada, která připomíná vídeňský 
Schönbrunn. V severním křídle červené zámecké 
budovy, kterou mnoho let využívali spisovatelé, je 
dnes hotel Garni. Čtyři hvězdičky slibují náročným 
hostům pravý zámecký luxus. Kromě vstupu do par-

ku je v ceně i neomezené využití hotelového fitness.
Více na www.zamekdobris.cz

HLUBOKÁ
Přímo u zámku si můžete užít romantické prostory zá-
meckého hotelu Štekl, který je stejně starý jako Hlubo-
ká a odtud ho budete mít jako na dlani. Kdysi sloužil 
k ubytování  vyšších zámeckých úředníků. Atmosféra 
pokojů je dotvářena replikami obrazů holandských mi-
strů. Hosté mají neomezený volný vstup do luxusního 
hotelového wellness centra. 
Více na www.hotelstekl.cz

Ještě se vám po plesové sezóně nechce vyklouznout z „princeznovské“ nálady? Není nic jedno-
duššího! Pohádkovou atmosféru plnou romantiky zažijete při noclehu v zámeckých komnatách. 

Výlety pro malé
i velké princezny
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CHATEAU MCELY
Někdejší barokní lovecký zámeček kousek od Mladé Bo-
leslavi je dnes jedním z nejatraktivnějších míst pro pořá-
dání svateb, firemních akcí nebo konferencí. Ekologický 
pětihvězdičkový hotel nabízí moderní komfort v neokla-
sicistním romantickém stylu. Blahodárný odpočinek si 
vychutnáte v přírodních bylinných lázních a neobvyklé 
chuťové zážitky si dopřejete v restauraci Piano Nobile, 
která byla v roce 2014 vyhlášena nejlepší restaurací.
Více na www.chateaumcely.cz

LOUČEŇ
Nedaleko odtud u Nymburka naleznete další nádher-
né místo, jako stvořené pro romantiku. Sladké sny vás 
čekají buď přímo v zámeckých apartmánech, ve čtyř-
hvězdičkovém hotelu Maxmilián,  nebo v malebném 
Domečku knížete Alexandera. 
Více na www.zamekloucen.cz 

LEDNICE
Perla jižní Moravy v rozlehlém areálu s překrásným par-
kem, zapsaná na seznamu UNESCO, vás uchvátí stylem 

napodobujícím anglickou tudorovskou gotiku. Zámecký 
hotel Lednice je umístěný v budově, která sloužila pro 
ubytování hostů knížecí rodiny Lichtenštejnů. 
Více na www.zamek-lednice-cz

HRUBÁ SKÁLA
Romantický zámek na pískovcové skále stojí prakticky 
na okraji Turnova. Nádherný pohled na Skalní město se 
vám naskytne z Vyhlídkové věže i moderních zrekon-
struovaných hotelových apartmánů a luxusních pokojů 
v historickém stylu.
Více na www.hrubaskala.cz

NAPAJEDLA
Místo možná máte spojeno s věhlasným hřebčínem. 
V úžasném parku stojí barokní zámek s 50 pokoji 
a úchvatným kruhovým zrcadlovým sálem. Součástí 
je rodinný hotel se stylovými apartmány. Tak krásné 
místo se mimořádně hodí i pro nezapomenutelnou 
svatbu.
Více na www.zameknapajedla.cz

Zámek Lednice na Moravě. Zámek Hrubá Skála v Českém ráji. Zámek Hluboká v jižních Čechách.
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K J F E A K J A B O L A Ž B O

Í O P I L M A K S Á P O H Y B

N A U D A I R L A T O N N K L

Č T Ě L A L O K E P Á E E Ř Á

E Á I Í E R K M O T Ý L E K Č

N N A K Č E Ř A V N O O A O E

A O Á D Í M J A A K V K V S K

T S E L O B R I A A V I L O Á

U B A T E O Á L K E Ř E Č E V

R O O V H V I V A A K Á T K A

A R A K A T K P D A R A L E A

L K T H A L Í A L E B A I K R

I N U N O L S R K O H X S Á Ů

S O L O K Í E O D E A O D , M

T T E A L P R Z V L V I C P R

A E Ň O V D O V A A O O Ý Á K

V J T N A R A G CH G R CH M C E

B E K Í Č L A V I N A O E O V

A F ! N E D E L H O K E L A D

AKÁT
ARAK
BAJKA
BOLEST
DALEKOHLED
DOMOV
FEJETON
FIALKA
GALAXIE
GARANT
GAZELA
HEDVÁBÍ
JARO
KÁVA
KOČÁREK
KOLEK
KOLENO
KOLOS
KOMÁR
KONVIČKA
KOTEL
KOULE

LAHEV
LALOK
LARVA
LAVINA
LEDEN
LÍPA
LIPO
LOKALITA
LOUKA
MALINA
MOTOR
MOTÝLEK
MRKEV
MŮRA
NÁLEVKA
NATURALISTA
NOTA
OBLÁČEK
OBŽALOBA
OLIVA
OSLAVA
OVAR

OZDOBA
PÁSKA
PERLA
POHYB
PÝCHA
RÁDIO
RAKIJE
REKORD
SALÁT
SBOR
SLON
SONÁTA
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bavte se, luštěte a vyhrajte balíček kosmetiky MIXA! Tento balíček obsahuje micelární vodu, hyalurogel krém, tělo-
vé mléko cold cream a krém na ruce cold cream.

Kosmetika MIXA, odborník na citlivou pleť, vznikla ve francouzské lékárně v roce 1924. Zpočátku se speciali-
zovala na choulostivou dětskou pokožku, ale baby kosmetika se postupně rozšířila o nabídku vysoce účinných 
produktů pro všechny potřeby citlivé pleti obličeje a těla každé věkové kategorie.

Vyluštěnou tajenku a vaše kontaktní údaje včetně adresy nám zašlete do 25. 5. 2017 na elektronickou adresu: 
redakce@sesterna.cz. Vylosovaní budou kontaktováni e-mailem.

Vypněte televizi, odložte mobily, uvařte si kávu nebo čaj a vzhůru do luštění! 

, !

TAJENKA (citát Johanna Wolfganga Goetha):

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,



VÁŽE 1000x 
VÍCE VODY 

NEŽ SAMA VÁŽÍ.

KYSELINA HYALURONOVÁ

IntenzIvní hydratační péče 
pro cItlIvou pleť

S KYSELINOU HYALURONOVOU 
hyalurogel

NOVINKA

M I X A .  V Í C E  Ú Č I N N O S T I  P R O  C I T L I VO U  P L E Ť.

Obohacený o kyselinu hyaluronovou, 
která je známá svou schopností vázat vodu.

Účinný proti ztrátě hydratace, která 
způsobuje nepříjemné pocity na pleti, 
stažení pleti a unavený vzhled.

Pleť je  hydratovaná, zklidněná a plná pružnosti.

Hypoalergenní, nekomedogenní.
Tolerance testována na citlivé pleti. 
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