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rám AUTHOR Carbon monocoque brzdy TEKTRO M530
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Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Že si pořídím pořádný diář a budu si 
všechno poznamenávat – to už jsem za-
vrhla. Mám krásnou sbírku všech ročníků 
a tak od půlky ledna tam už není ani 
čárka.

Budu se víc učit s dětmi? Nebudu, nebo mě budou už opravdu ne-
snášet. Budu rozumněji a úsporněji nakupovat? Nebudu. Vůbec si 
nepamatuji ceny a poklus tomu také nesvědčí.

Začnu běhat! Nezačnu. Bolí mě pak pata a kromě toho miluji pilates.
Atd, atd, atd. Tak co s tím? Už vím. Dám si jako novoroční předsevze-
tí i vánoční dárek zároveň osobní čas! Takový ten jen pro mě. Každý 
den 30 minut, nebo si je složím a o víkendu si vyberu třeba půlden.
A bude jen můj. Co třeba telefonovat jen pro radost, prolistovat 
časopis, pilovat si nehty, dát si pleťovou masku, jít na procházku, na 
masáž, koupit si něco jen pro sebe, kouknout na jeden díl seriálu, ane-
bo třeba nedělat vůbec nic.

Tak a mám to a na konci roku vám napíšu, jak to dopadlo a kolikrát 
jsem předsevzetí dodržela. A vy byste mi mohli také napsat, jaká 
volíte novoroční předsevzetí, jak se vám daří je plnit a proč je důležité 
datum a ne začít se správnou věcí právě teď.

Krásné Vánoce a všechno dobré v novém roce vám přeje

Ž
v
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Budu se víc učit s dětmi? Neb

Míša Tůmová
redakce@sesterna.cz

Milé kolegyně, kolegové,

tak už zase vymýšlím novoroční 
předsevzetí! A mám jedno 
pěkné. Dodržet novoroční 
předsevzetí. A jaképak bude 
tento rok?

Editorial
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S porodní asistentkou Zorkou Síbkovou

Jazykový inkubátor

Proč nám někdy nejde otěhotnět?

Nadace, které pomáhá pacientům změnit život

Jiřinu Kühnovou, zdravotní sestru a ředitelku f. Orifl ame v ČR

s Josefem Lauferem

Vánoční mix
Advent přináší atmosféru svátků a rozjímání

Barevná typologie
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Pomáháme Vám 

s implementací

direktivy EU
o prevenci poranění ostrými 

předměty ve zdravotnických 

zařízeních

Poranění
ostrými

předměty



 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium
26. - 27. 1. 2012, Clarion Congress Hotel Prague****, Praha 9, eská republika

26. 1. 2012 paliativní seminá
27. 1. 2012 sesterská sekce

Registrujte se v as na www.pragueonco.cz.
Ú ast na kolokviu bude ohodnocena kredity.

V rámci kolokvia se bude konat: 

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

1. LF UK po ádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Sesterská sekce

inzerce Sesterska Sekce do sesterny - 210x270.indd   1 17.8.2011   14:58:57



Oskar Andrysek, Jaromír Astl, Veronika Bartošová, Eva Hauserová, 
Lenka Jenšovská, Jana Karešová, sestra Konsoláta, Pavel Pafko, 
Michal Vaněček, Lucie Virostková

Maxdorf 2011. 152 str.
ISBN: 978-80-7345-257-5
Cena: 195 Kč
Formát: 135 × 205, vázaná

V době, kdy je důvěra mezi ošetřovanými pacienty a ošetřujícími lékaři občas nahrazo-
vána papíry a tzv. „distanční komunikací“, zatímco ta ústní někdy vázne, přichází Nada-
ce T-SOFT ETERNITY a předkládá čtenářům publikaci, jejímž cílem je nastínit a přiblížit 
překážky, se kterými se během svého kontaktu s nemocí setkávají pacienti, jejich blízcí, 
ale i lékaři a ošetřující personál. Prostřednictvím zkušeností všech zmiňovaných účastní-

ků se autoři snaží zprostředkovat čtenáři pohled ze všech stran „barikády“,  a usnadnit tak jejich další pohyb a orientaci 
v českém zdravotnictví. Kniha obsahuje praktické rady pro pacienty a jejich blízké, kteří aktuálně řeší vážné onemocně-
ní, a dále se věnuje tématu komunikace ve zdravotnictví z pohledu všech zúčastněných subjektů.

Kniha má pomoci jak nemocnému, tak ošetřujícímu personálu, který je také někdy bezradný, jak vážnou situaci pacien-
tovi vysvětlit. Publikaci by si měly přečíst nejen výše uvedené skupiny, ale každý, protože každý je potenciální pacient, 
i když si to nepřipouští.

Firma AjroHuntleigh v roce 2011 představuje novou, vylepšenou řadu myček 
podložních mís Tornado (fl exibilní a inovovaný design, celonerezová varianta, 
možnost automatického otevírání dveří, systém dezinfekce potrubí) a Ninjo 
(volba mezi polymerovou X nerezovou komorou, zlepšená hygiena – minima-
lizace vodních kapek, ochlazení nádoby vzduchem, moderní design, volně 
stojící x pultová).

Se svým atraktivním designem, snadnou obsluhou a excelentním desinfek-
čním výkonem zastávají myčky naší fi rmy klíčovou roli v postupech efektivní 
kontroly infekce v nemocnicích a pečovatelských domech po celém světě.

Myčky Ninjo i Tornado mají výjimečnou spotřebu vody, elektrické energie 
a chemikálií, čímž snižují jak vliv na životní prostředí, tak provozní náklady 
na minimum.

V případě dotazů, bližších specifi kací, nabídek nás kontaktujte na:

ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118, 603 00 Brno
Arjo@arjo.cz
www.arjo.com/cz

Mluv se mnou

Inovace + trvalé snížení cen 

u myček podložních mís 

Pavel Pafk o, Jaromír Astl, Oskar Andrýsek,Sestra Konsoláta, Lucie Virostková, Jana Karešová,Michal Vaněček, Veronika Bartošová,Lenka Jenšovská, Eva Hauserová

Mluv se mnou
KNIHA O  VZÁJEMNÉ KOMUNIKACI PACIENTŮ, JEJICH BLÍZKÝCH, LÉKAŘŮ A SESTER

MAXDORF

Doporučujeme
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Jak jste se vůbec k profesi 
porodní asistentky dostala?
Původně jsem vystudovala 

střední zdravotní školu se specia-
lizací dietní sestry. Přihlásila jsem 
se tam především proto, že rodiče 
nechtěli, abych pracovala na smě-
ny. Už v závěru studia jsem se ale 
rozhodla, že zvolený obor pro mne 
asi není tím pravým, a tak jsem si 
hned po maturitě udělala nástav-
bu pro porodní asistentky. Nová 
odbornost mne oslovila, protože je 
to trochu něco jiného než pouhá 
péče o nemocné, je více samostat-
ná. V roce 1983 jsem nastoupila 
do Všeobecné fakultní nemocnice, 
kde pracuji dodnes.

Jaká je vlastně náplň práce po-
rodní asistentky?
Dříve se naše profese nazývala 
„ženská sestra“, což trochu napoví-
dá. Je to péče o ženu od narození 

až do seniorského věku. Znamená 
to, že obsahuje práci sestry od dět-
ské gynekologie, přes gynekologii 
pro dospělé až po ty porodní sály. 
Představa veřejnosti je zúžena vět-
šinou pouze na porodnictví a dnes 
hodně medializovaný problém do-
mácích porodů. Porodní asistentka 
má u vlastního porodu vést celý 
fyziologický porod a lékař má zasa-
hovat pouze v případě komplikací. 
Takže porod by prakticky měla vést 
právě porodní asistentka. I když 
musím podotknout, že někteří léka-
ři nejsou schopni zmíněný přístup 
akceptovat, a tak se často snaží 
převzít vedení porodu sami.

Domácí porody skutečně víří 
médii, jaký je Váš osobní názor 
na ně?
Osobně jsem proti domácím 
porodům, protože je to skutečně 
nebezpečí pro ženu i dítě.  Jejich 

Rozhovor

zastánci sice argumentují tím, že 
tak se rodilo v minulosti běžně, ale 
už neuvádějí statistiky, kolik dětí 
a kolik rodiček při porodech umíra-
lo nebo bylo doživotně zdravotně 
poškozeno.

Takže myslíte, že by se domácí 
porody měly úplně zakázat?
Nejsem příznivcem zákazů. Ať 
se každá matka rozhodne podle 
svého svědomí. Ale při případných 
komplikacích musí být připrave-
na nést následky. Například plně 
hradit zdravotní péči nutnou v ná-
sledku komplikovaného domácího 
porodu a další péči o dítě. Proč by 
za rozhodnutí jedince měla platit 
celá společnost?

Ale když je vše v pořádku, žena 
je zdravá, proč by nemohla rodit 
doma?
Vysvětlím to na příkladu, který se 
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Rozhovor

stal mé kolegyni, porodní asistent-
ce. Když byla u porodu své dobré 
kamarádky, nutno říci, že v porod-
nici, bylo vše v naprostém pořád-
ku, porod běžel zcela přirozeně, 
rychle a bez léků. Veškerá vyšet-
ření v průběhu těhotenství i před 
porodem ukazovala, že je vše bez 
problémů. Dítě se narodilo, bylo 
krásné růžovoučké a vše vypadalo 
ideálně. Ale pouze do chvíle, než 
bylo odstřiženo z pupeční šňůry. 
V tu chvíli dítě začalo modrat a pře-
stávalo dýchat. Vyšetření ukázalo, 
že má brániční kýlu. Vše se díky 
zázemí porodnice podařilo vyřešit 
a dnes je dítěti sedm let a je zdra-
vé. Při domácím porodu by nemělo 
šanci přežít.

Zastánci domácích porodů ar-
gumentují často špatným systé-
mem a přístupem v porodnicích, 
myslíte, že mají pravdu?
Celý systém určitě není bez chyb. 
Osobně bych jej v porodnicích 
změnila. Žena by měla mít možnost 

vybrat si svou porodní asistentku, 
která by o ni pečovala. Porodní 
asistentky by tak vlastně nebyly jen 
zaměstnanci porodnic, ale i smluv-
ními partnery. Žena by mohla mít 
svou porodní asistentku, která ji 
dobře zná a pečuje o ni od počát-
ku těhotenství. Tím by se zcela jistě 
kvalitativně i psychologicky zvýšil 
komfort žen při porodu. Například 
v Německu to tak běžně funguje.

Jak se změnil Váš obor od doby, 
kdy jste v něm začínala?
Určitě technickými možnostmi, 
to je bez debat. Dále nástupem 
epidurální analgezie, která je u ně-
kterých žen nezbytná, u některých 
může výrazně pomoci. Také velmi 
stoupl počet císařských řezů. Ale 
změnil se i přístup k matkám. Dnes 
může u porodu být přítomen man-
žel, druh nebo jiný blízký člověk. 
Ale i tady jsou omezení. U nás 
jsme například museli zakázat 
fi lmování porodu otcem z pohledu 
porodníka.

Porod je bolestivý, Porod je bolestivý, 

mohou při něm mohou při něm 

vzniknout komplikace, vzniknout komplikace, 

ale jedno je jisté – ale jedno je jisté – 

pocit z narození miminka 

je jedinečný 

a každý porod jednou 

skončí.
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Rozhovor

Proč? Pokud chtějí mít 
rodiče památku?
Ono to zacházelo až do extrémů. 
Nemyslím, že ženská rodidla při 
porodu jsou tím nejlepším před-
mětem pro fi lmové záběry. Navíc 
nám mnohdy tatínkové se stativem 
a kamerou napomínali doktory 
a asistentky, aby jim nechodili 
do záběru a aby prováděli zákroky 
tak, aby nevadili volnému výhledu 
kamery. Uznáte, že to už únosnou 
mez překračovalo.

Zmínila jste takzvaný „epidurál“, 
jak tyhle metody pronikají do 
Vašeho oboru?
Dnes existuje mnoho možností, jak 
ženě porod ulehčit. Já osobně jsem 
zastáncem přirozeného porodu 
do doby, dokud se nevyskytnou 
žádné komplikace a žena snáší po-
rod dobře. Ale ne všechny ženy jsou 
ochotny snášet bolest a navíc dnes 
rodí i nemocné ženy. Právě naše 
pracoviště jako jedno z perinatolo-
gických center v ČR řeší nejčastěji 
předčasné a komplikované porody. 
A právě pro ně jsou především 
všechny moderní metody, jakou je 
i „epidurál“, vhodné. Určitě není 
nejlepší, pokud si žena o něj řekne 
jen proto, že někde slyšela, že je to 
dobré. Pozitivní zkušenost máme 
také s teplými bylinkovými koupele-
mi nebo masážemi, které pomáhají 
jak při poslíčcích, tak i u porodu. 
Samozřejmě si žena může říci, co 
při porodu chce a jaké metody 

naopak nechce. Mám ale takovou 
zkušenost, že ve většině případů 
nakonec žena porodí ne tak, jak 
si to teoreticky představovala, ale 
tak, jak to pro ni je v dané situaci 
nejlepší. Většina matek změní ná-
zor s nástupem silných kontrakcí, 
doopravdy jen některé se drží své-
ho prvotního rozhodnutí. O všem 
též rozhoduje snášení bolesti 
a zdravotní stav miminka.

Jak jsou tyto nestandardní 
metody hrazeny?
Bohužel pojišťovny nám je neplatí. 
A tak hledáme jiné zdroje. Napří-
klad bylinnou koupel nám jeden 
čas hradila jistá nadace, nyní ji 
hradí nemocnice ze svých zdrojů. 
Pro rodičky tedy zůstávají uvede-
né metody zcela 
zdarma.

Kritiku vždycky sklízelo i prostředí
v porodnicích, jak se tohle mění?
Bohužel vše je omezeno penězi. 
U nás se snažíme, aby ženy u po-
rodu měly dostatek soukromí. Ale 
na druhou stranu nejsme prostorově 
a kapacitně schopni zajistit, aby 
všechny ženy měly jednolůžkové 
pokoje. Nicméně dnes není problém 
trávit čas s příbuznými a přáteli 
i během porodu.

Často je zmiňováno také to, 
že dítě je hned po porodu 
odebráno matce?
To není tak docela pravda. Matka 
samozřejmě může požádat o to, aby 
jí miminko bylo hned po porodu po-
loženo na břicho. Na druhou stranu 
ne všechny matky si to přejí a chtějí 
to. Dítě je samozřejmě od krve a plo-
dové vody, takže ne každá žena 
po tom touží. Ale tu možnost má 

vždy, i když jen po velmi krátkou 
dobu. Poté se k ní miminko 

vrací po prvním ošetření, za-
balené, osušené a v teple. 
Vždy podle jeho stavu.

Co tedy poradit budou-
cím matkám, které mají 
strach z porodu a hleda-
jí informace u známých 
nebo na internetu?
Já bych to řekla velice 
jednoduše. Porod je bo-
lestivý, mohou při něm 

vzniknout komplikace, 
ale jedno je jisté - pocit 

z narození miminka je 
jedinečný a každý porod 

jednou skončí. Všechny, i ty 
nepříjemné průvodní pocity, 

pak pominou. Je dobré se 
na něj připravit právě se 

svou porodní asistent-
kou.

Pavel Hanuška



Vaše kariéra

M ILIONOVÉ RO NÍ  P Í JMY
Lukrativní pracovní pobyty v prestižních zahrani ních nemocnicích pro sestry, porodní asistentky, 
fyzioterapeuty, ergoterapeuty, záchraná e, laboranty, léka e a další zdravotnický personál
Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Velká Británie a další destinace
V rámci programu Inkubátor rovn ž pro uchaze e s nízkou úrovni znalosti angli tiny!
Komplexní p edodletová p íprava v akreditovaných kurzech
Zprost edkování zam stnání je pro uchaze e BEZPLATNÉ 

www.g5plus.com - bezplatná infolinka 800-88-88-96

G5 INzERCE.indd   1 6.5.2011   11:23:27

Z
ájem o služby našich zdravotníků v zahraničí se 
i nadále stupňuje. Na zvýšenou poptávku zahranič-
ních zaměstnavatelů reagují narůstajícím zájmem 
o vycestování za prací také naši zdravotníci. 

Nejlákavějšími destinacemi jsou v posledních letech beze-
sporu bohaté arabské země. Důvodem je zejména příznivá 
kombinace atraktivního fi nančního ohodnocení (u středního 
zdravotnického personálu v přepočtu často nad hranicí 
1 000 000 Kč čistého ročního příjmu) a nízkých životních 
nákladů. Zaměstnavatelé poskytují bezplatné ubytování 
a další zaměstnanecké benefi ty, v obchodech nejsou ceny 
zatíženy daněmi jako u nás. V důsledku toho lze počítat 
s velmi vysokou mírou úspor, konkrétně 80-90 % z částky, 
která zdravotníkům ve výplatním termínu přijde na účet. Ten-
to fi nanční potenciál je naprosto ojedinělý. Západní bohaté 
státy nemohou vzhledem k vysokým životním nákladům 
a daním podobně rychlou cestu k fi nanční nezávislosti 
nabídnout.

Výhodou cesty za mezinárodní kariérou v arabském světě 
je také krátký administrativní proces, který se dá zvlád-
nout v horizontu několika měsíců. Největší překážkou pro 
zahájení práce v zahraničí tak pro naše zdravotníky většinou 
zůstává angličtina, která je v arabských zemích ofi ciálním 
pracovním jazykem. I v tomto ohledu je práce u arabských 
zaměstnavatelů výhodná, před získáním pracovní nabídky 
totiž netrvají na podmínce absolutoria ofi ciálního jazykové-
ho testu. Nejnižší požadavky na pokročilost v anglickém 
jazyce má Saúdská Arábie, která zároveň poskytuje největší 
počet volných pracovních míst. Společnost G5 Plus vychází 
perspektivním kandidátům začínajícím se studiem angličtiny 
vstříc a s velkým úspěchem jim nabízí možnost zařazení 
v tzv. programu Inkubátor, který umožňuje i naprostým 

Jazykový inkubátor usnadňuje cestu 
za mezinárodní kariérou ve zdravotnictví
Dr. Ing. Robert Chlebik, MBA

začátečníkům vycestovat za prací do zahraničí během 
jednoho roku. Po cca 6 měsících samostudia dle doporu-
čených materiálů mohou zdravotníci zařazení v tomto pro-
gramu získat pracovní nabídku bez přijímacího pohovoru se 
zaměstnavatelem. Garancí jejich dostatečné jazykové vy-
bavenosti je 3- až 4týdenní intenzivní jazykový kurz ve Velké 
Británii, který společnost G5 Plus pomáhá fi nancovat tak, 
aby náklady spojené s tímto pobytem nebyly překážkou pro 
nikoho, kdo má o účast v programu zájem.

Během pobytu ve Velké Británii bydlí naši zdravotníci v rodi-
ně, v samostatném pokoji. Rodina jim poskytuje polopenzi 
během pracovních dnů a plnou penzi 
o víkendu. Od pondělí do pátku studují 
v partnerské jazykové škole – dopo-
ledne obecnou angličtinu, odpoled-
ne angličtinu zdravotnickou.

Po ukončení jazykového kurzu 
je většinou možné zahájit kýže-
ný pracovní pobyt v zahraničí 
do dvou týdnů. Zprostředkova-
telské služby společnosti G5 Plus 
jsou pro uchazeče o zaměstnání 
bezplatné. Více informací o cestě za
mezinárodní kariérou ve zdravotnictví 
naleznete na www.g5plus.com.



Proč nám

Zorka Síbková

otěhotnět
   někdy nejde
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Pánevní dno hraje v životě ženy velkou roli, byť 
se o něm moc nemluví a hlavně se od dětství 
zanedbává.
Je úzce spojeno s dobrou funkcí páteře a svalů 

okolo ní a z toho vyplývá často opakovaná bolest zad 
již u mladých děvčat. Od toho se odvíjí jeho důležitost 
ve všech obdobích ženina života. V dětství a mládí se 
jedná právě o zmíněnou bolest zad v důsledku neposilo-
vání pánevního dna a s tím spojeného špatného posta-
vení páteře. V období plodnosti nám může způsobovat 
právě neplodnost. 

Když už otěhotníme, dobře stavěné pánevní dno nám 
ovlivňuje jak období gravidity tím, že dobře snášíme 
i zvýšenou statickou zátěž, tak i dobrý průběh porodu. 

Po splnění mateřských povinností můžeme mít velké 
problémy s pánevním dnem právě v důsledku porodu, 

které se mohou projevit jednak jeho rozvolněním, změ-
nou jeho upevnění v oblasti pánve nebo přímo přeruše-
ním některých svalů. Tyto poruchy pánevního dna nám 
mohou způsobovat velké problémy s udržením moče či 
dokonce stolice. Stále viditelné obtíže s pánevním dnem 
mít ani nemusíme, problémy s vyprazdňováním též ne, 
ale neustále nás budou provázet bolesti zad, velké bo-
lesti v období menstruace, sexuální dysfunkce a sestup 
rodidel. 

V dalším období ženina věku a její zralosti se mohou ob-
jevovat neviditelné následky porodů a také neadekvátní 
pracovní zátěže a začnou přibývat obtíže v důsledku 
hormonálního zásobení a s ním spojené pružnosti vazů, 
ale i svalů – sestupy rodidel.

Proto by bylo zapotřebí se již od dětského věku pánevní-
mu dnu věnovat byť nenásilně, ale stabilně a důsledně, 

Moje zdraví

„U řady žen
     se podařilo to, 
     o co se bezúspěšně 
     snažily mnoho let.„



aby bylo dobře stavěné a aby mu bylo umožněno fun-
govat tak, jak má a tím byly odstraněny pro mnoho žen 
nekončící obtíže, které řeší pouze v době jejich vyhroce-
ní či při nefunkčnosti právě potřebných orgánů.

Pro dobrou stabilizaci páteře a odstranění všech výše 
popsaných obtíží je zapotřebí mít v harmonii jak hluboké 
vrstvy svalů břišních, zádových, sedacích a kyčelních, 
tak bránici i hluboké svaly pánevního dna. Důležitou 
funkci hrají vazy a kloubní spojení.
Svaly pánevního dna musejí být pevné a pružné, aby 
udržely váhu vnitřních orgánů, a nesmějí povolit tlaku  
při běžných činnostech.

Metoda paní Mojžíšové
V důsledku nemožnosti početí se začala 
problematikou pánevního dna, kloubních 
spojení pánve a s nimi souvisejícího 

spojení páteře věnovat paní Mojžíšová. Svou dlou-
holetou praxí v oblasti sportu se jí podařilo vytvořit 
soubor cviků, které napomáhaly léčbě sterility 
u žen, u nichž byly naprosto zdravé reprodukční 
orgány jak jejich, tak i partnerů, ale přesto nemohly 
otěhotnět. Lépe řečeno, jednalo se o ženy, které 
prošly rukama řady odborníků, a přesto se jim nepo-
dařilo otěhotnět, nebo otěhotněly a v raném stadiu 
těhotenství potratily.

Paní Mojžíšová začala s ženami cvičit v místech, 
které nebyly spojeny se zdravotnictvím, byla 
velmi komunikativní, a tím se kromě cviků 
po předchozí mobilizaci páteře v oblasti 
pánve začala též uvolňovat psychika žen, 
protože je přestávala bolet záda a menstru-
ace začala být snesitelná, ženy byly prostě 
v pohodě. Měly od paní Mojžíšové „domácí 
úkoly“, které cvičily až 6 týdnů a zvyšovaly 
počty opakování jednotlivých cviků. Cviků 
bylo dohromady deset. Do cvičební sesta-
vy byli zapojeni i partneři, od kterých nebyl 
požadován pohlavní styk za účelem „dělá-
ní miminka“, ale za účelem aktivní pomoci 
při cvičení, a to držením hýžďových svalů. 
Tím současně vzrůstal přirozený zájem 
o sex z jiného než zištného důvodu. U řady 
žen se podařilo to, o co se bezúspěšně 
snažily mnoho let. Její techniku se postup-
ně naučila řada fyzioterapeutů, kteří ji začali 
aplikovat do běžných technik používaných při 
léčbě sterility a dále ji zařazují při léčbě u žen, 
které je vyhledávají „jen pro bolest zad“. Jedná 
se o nenáročné posilující i uvolňující cviky. Mimo 
ně se zařazují i dechová cvičení, která mají za úkol 

též uvolňovat a posilovat svaly hrudní páteře a extrém-
ně zapojují bránici, která tvoří protipól pánevnímu dnu 
a musí s ním být rovněž v harmonii a dostatečně silná. 
Břišním dýcháním výrazně prokrvujeme orgány dutiny 
břišní. Dalším cvičením by mělo být i cvičení plosky 
nohy, která také souvisí s pánevním dnem.

Všechny zmíněné cviky by se měly nenásilně zapojovat 
do tělesné výchovy děvčat, byť nejsou tou nejatraktiv-
nější částí cvičení. Dále by se měly právě u žen podpo-
rovat všechny běžné denní práce nebo zábavy, které též 
aktivně pracují s výše popsanými partiemi. Mezi takové 
aktivity patří třeba i zpěv nebo jen pouhé vyluzování zvu-
ků bez znalosti slov. Jednoznačně je třeba nezapomínat 
na to, že svaly těla potřebují pro svoji správnou funkci 
být stále aktivní.

Moje zdraví
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Příběhy

     Nadace, 
      která pomáhá 
pacientům změnit 

život

Eva Valentová, Kamil Kudelka

Každý den se na onkologických odděleních odehrá-
vají soukromé ,,bitvy“ pacientů, kteří se snaží vyhrát 
nelehký boj se závažnou nemocí. Pro paní Yelenu 
Popovou začala jedna z těchto bitev 20. října r. 2010, 
kdy byla operována pro nově zjištěnou diagnózu – 
karcinom ovaria.

V listopadu se paní Yelena stala pacientkou chemo-
terapeutické ambulance nestátního zdravotnického 
zařízení společnosti Multiscan s.r.o., která provozuje 
také ambulance klinické onkologie a radiologické 
centrum, které jsou společně s lůžkovým oddělením 
Pardubické krajské nemocnice součástí Komplex-
ního onkologického centra Fakultní nemocnice 
Hradec Králové.

Příběh paní Yeleny

Příběhy onkologických pacientů jsou si podobné, 
plné emocí, obav, nadějí, řešení základních život-
ních otázek, zvládání nežádoucích účinků léčby 
a dalších negativních ,,prožitků“ souvisejících se 
závažnou nemocí. Avšak životní situace paní Yeleny 
se od ostatních lišila. Narodila se r. 1969 v Uzbekis-
tánu, kde vystudovala ruštinu a literaturu na VŠ. 
V r. 2003 se jí narodil syn, kterého vychovává sama. 
Situace v Uzbekistánu se pro ni zhoršovala, a pro-
to se v květnu 2007 rozhodla odejít do ČR. Našla 
si práci v úklidové fi rmě a pravidelně docházela 
do Centra pro podporu a integraci cizinců v Par-
dubicích, kde nadále navštěvuje kurzy češtiny. Syn 
začal chodit do mateřské školky, naučil se česky. 
Paní Yelena se snažila integrovat do společnosti, 



Příběhy

Nadační fond Corpus Egens v kostceNadační fond Corpus Egens byl založen Ing. Aloisem Koloničným, CSc. začátkem roku 2008 se záměrem podporovat 

všechny aktivity, které povedou ke zlepšení kvality života onkologicky nemocných.Poslání NF Corpus Egens 1. Pomoc a podpora při zvyšování kvality života onkologicky nemocných v průběhu léčby a snaha o jejich návrat 

     k plnohodnotnému životu po skončení vlastní léčby. 2. Podpora aktivit zaměřených na posílení prevence nádorových onemocnění a jejich včasnou diagnostiku.

 3. Podpora aktivit směřujících ke zlepšení a zkulturnění prostředí zdravotnických zařízení a zajištění důstojných podmínek 

     pro léčbu onkologicky nemocných.
Partnerem fondu v Pardubickém kraji je společnost Multiscan s.r.o., věnující se péči o onkologicky nemocné. Výsledkem 

této spolupráce je doplnění technického vybavení ambulancí klinické onkologie o infuzní pumpy, aplikační křesla a instalační 

klimatizační jednotku, zvyšující komfort pacientů během podávání léčby, a dále nákup moderního přístrojového vybavení pro 

centrální přípravu cytostatik, zvyšující kapacitu uvedeného zařízení.
Kromě projektů na zlepšení vybavení zdravotnických zařízení je fond v určitých případech schopen suplovat funkci systému 

péče o nemocné, resp. zmenšit jeho nedokonalosti. Příběh paní Popové není ale o selhání systému, nýbrž o lidech stojících 

mimo něj, kteří se jako pacienti ocitnou v neřešitelné situaci a potřebují pomoc.
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postarat se o syna a začít žít plnohodnotný život. 
V r. 2010 se její představa o ,,lepším“ životě téměř 
rozplynula. Lékař jí diagnostikoval karcinom ovaria 
a doporučil radikální operaci s odstraněním vejco-
vodů a přilehlých postižených tkání a následnou 
chemoterapii. Komerční pojištění hradilo jen opera-
ci, další léčbu nezahrnovalo. Jako cizinka bez trva-
lého pobytu, pracující na živnostenský list, musela 
paní Yelena v prvé řadě fi nančně zajistit svého syna 
a sebe. Částka potřebná na léčbu byla v její životní 
situaci neúnosná, chemoterapii by musela hradit 
sama. Proto jí NF Corpus Egens nabídl úhradu 
celé onkologické léčby, což přijala s velkou vděč-
ností. Léčba cytostatiky byla zahájena v listopadu 
loňského roku a trvala téměř půl roku. Paní Yelena 
pravidelně navštěvovala chemoterapeutickou am-
bulanci, vždy s úsměvem na tváři a plná optimismu. 
Mezi cykly cytostatik zažívala jako téměř každý 
onkologický pacient stavy nevolnosti, nechutenství 
a únavy. Avšak její stálý optimismus, pokora a od-
hodlání jí pomáhaly lépe zvládat všechny nežádoucí 
projevy. Čas rychle plynul a Vánoce jsme s paní 
Yelenou symbolicky oslavili ochutnávkou tradičního 
cukroví z Uzbekistánu, které pro nás upekla. Nyní 
pravidelně navštěvuje naše ambulance jen v rámci 
dispenzárních kontrol, její zdravotní stav je uspokoji-
vý a v současné době pracuje jako chůva v domác-
nosti. Paní Yeleně jsme položili pár otázek, které 
mohou více přiblížit její nelehkou životní situaci.

Jaké byly Vaše reakce při sdělení 
onkologické diagnózy?
Moje první reakce nebyla nějak zvláštní. Snažila jsem 
se to brát normálně. Uvědomovala jsem si, 
že nejsem jediná s touto diagnózou. Věděla jsem, 
že musím bojovat.

Co bylo pro Vás největší motivací v ,,boji“ 
s Vaší nemocí?
Jednoznačně můj syn. Věděla jsem, že nikoho jiné-
ho nemá a že se o něj musím postarat. Současně mi 
pomáhalo i pozitivní myšlení, pohlížela jsem na sebe 
jako na zdravého člověka.

Jak Vám nadace pomohla?
Zaplatila mi celou léčbu a za to jsem velmi vděčná. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na jejím fi nancování 
a všem, kteří se o mě starali. Nadace mi pomohla 
v těžké životní situaci. Musela jsem platit nájem, stra-
vu, energie a na léčbu by už peníze nezbývaly.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Nyní chodím jen na běžné kontroly a můj zdravotní 
stav je dobrý. V budoucnu bych ráda získala trvalý 
pobyt v ČR a věnovala se výuce ruštiny, stejně jako  
v Uzbekistánu.

Rádi bychom paní Yeleně poděkovali za rozhovor 
a jménem celého kolektivu popřáli do budoucna 
hodně zdraví, mnoho krásných životních prožitků 
a ať stále oplývá optimismem.



Představujeme vám
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Kdo by si pro sebe nepřál najít takovou ošet-
řovatelku? Je veselá, empatická, životní elán 
jí rozhodně nechybí. Svým temperamentem 

dovede „léčit.“ Řeč je o Jiřině Kühnové, která pracu-
je jako dětská zdravotní sestra a zároveň ředitelka 
fi rmy Orifl ame, což je jedna z nejvyšších pozic v sys-
tému přímého prodeje Orifl ame v České republice.

S kosmetikou Orifl ame se Jiřina Kühnová seznámila 
těsně po revoluci v zaměstnání. „Na kontroly k nám 
do ordinace chodila se synem i paní Milena. Jednou se 
trochu rozpovídala a já zjistila, s jak báječnou kosme-
tikou pracuje,“ vzpomíná s úsměvem Jiřina a dodává:
„Vždy jsem si od ní něco hezkého 
koupila. Po pár letech používání 
Orifl ame jsem se konečně sama roz-
hodla registrovat. Neměla jsem žádné 
obchodní zkušenosti, ale to naštěstí 
vůbec nevadilo. Z praxe dětské sestry 
jsem byla zvyklá komunikovat s lidmi. 
Navíc kosmetika má k medicíně dost blízko, takže jsem 
vlastně „jen“ rozšířila svoji specializaci.“

Ze začátku si Jiřina Kühnová kosmetiku kupovala 
spíš pro sebe, o přivýdělek jí nešlo. „Bavilo mě listovat 
katalogem, prohlížet si novinky, sledovat trendy a komu-
nikovat se zákaznicemi. Vedle náročné práce zdravotní 
sestry to byl příjemný relax,“ vysvětluje Jiřina.

Je tomu tak pět let nazpět, kdy v jejím životě nastaly 
určité změny. S platem zdravotní sestry vystačila rázem 
jen obtížně. „Věděla jsem, že svoji práci mám moc ráda 
a jen tak ji neopustím. Hledala jsem proto možnost při-

„Oblíbených výrobků 
mám hodně, ale kamkoli 
se vydám, tak s sebou 
beru nejprodávanější
 produkt - Zázračný 

kelímek. Nesmí chybět 
Antibakteriální gel na 
ruce a Tea tree oil.“

výdělku. Chvíli jsem dokonce uvažovala o tom, že půjdu 
někam po večerech rovnat zboží do regálů, uklízet nebo 
tak nějak. Naštěstí tu ale opět byla moje skvělá Milena, 
která mi řekla „A proč neděláš to, co umíš?“ To mi po-
mohlo konečně si uvědomit, jakou možnost mám celou 
dobu přímo před sebou. Orifl ame jsem za ty roky dobře 
znala, a tak bylo naprosto přirozené se s chutí pustit 
do další práce,“ popisuje své pracovní zkušenosti Jiřina. 
To ještě netušila, jak zásadně se jí teď změní život.

Rázem trávila s kosmetikou každou volnou chvíli. 
Když nebyla v ordinaci, tak jezdila na školení, vytvářela 
nové kontakty, budovala síť. Díky svému temperamentu 

a výřečnosti brala novou práci s úsměvem. 
Navíc ji bavila, a tak na sebe výsledek 
nenechal dlouho čekat. Brzy se dostala 
na pozici ředitelky. K platu zdravotní sestry 
si tak měsíčně přičetla dobrých pár tisíc. 
Zákaznice se postupně naučily respekto-
vat i její závazek v dětském  zdravotním 

středisku. Dodnes platí, že během ordinačních hodin 
odpoví na dotaz spojený s kosmetikou nanejvýš esem-
eskou. „Můj čas tady v práci patří výhradně dětským 
pacientům a jejich rodičům, večery a víkendy zas Orifl a-
me,“ doplňuje Jiřina.

Pracovní příležitost ale není to jediné, co Orifl ame Jiřině 
nabídl. „Za nic na světě bych tuto kosmetiku nevymě-
nila. Je výborná a navíc jsem v Orifl ame našla úžasné 
lidi. Navzájem se podporujeme a motivujeme k lepším 
výsledkům. Chci se dostat ještě dál a výš, a tak zajistit 
lepší příjem nejen sobě, ale i děvčatům v mé linii, což je 
skupina děvčat poradkyň, které v Orifl ame vedu. Snad 
bude vše šlapat stejně dobře jako teď na víkendovém 
školení v Berouně,“ uzavírá své povídání sympatická 
sestřička.

S úsměvem 
jde všechno lépe

Představujeme vám



R
ozhovor 

Natočil desítky titulů 
na desítkách nosičů, 
nejčastěji s vlastním 

textem v různých 
jazycích. Vystupuje se 

skupinou Golem i mnoha 
dalšími orchestry. 

Je autorem celé řady scé-
nářů. Působí též jako 

režisér v oblasti 
zábavy.

 s Josefem
Lauferem
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Hana Kaiserová

Dobrý den, dovolte mi na úvod citovat z Vašich webo-
vých stránek:

„Herec, zpěvák, textař a bavič. Vystudoval pražskou 
DAMU, obor herectví.

Natočil desítky titulů na desítkách nosičů, nejčastěji 
s vlastním textem v různých jazycích. Vystupuje se 
skupinou Golem i mnoha dalšími orchestry. Je autorem 
celé řady scénářů. Působí též jako režisér v oblasti 
zábavy.

Hostoval v činohře Národního divadla, v Hudebním 
divadle Karlín, v divadle Semafor, Rokoko atd. Řadu rolí 
odehrál také v muzikálech, např. „451st. Fahrenheita”, 
„E55”, „Cabaret-cabaret”, „Hamlet”, „Galileo”, „Gen-
tlemani”, „Pokrevní bratři”, „Jekyll a Hyde” atd. Ztvárnil 
celou řadu větších i menších fi lmových rolí. Vystupuje 
doma i v zahraničí. Byl často zaměstnán, hlavně v za-
hraničí, jako televizní režisér. Podle potřeby moderuje 
v různých jazycích. Za posledních deset let natočil 4 
sólové CD se skupinou Golem. Se sólisty státní opery 
režíroval, v původním jazyce, 
opery: „Noc s Mozartem“, „Don 
Giovanni“, „One woman show 
Terezy Duchkové” a v roce 2004 
autorskou hru „Kancelář“. Sám 
o sobě říká, že by se tak nevyta-
hoval, kdyby měl opravdu talent.”

1A teď něco osobnějšího. U pánů se může věk 
prozrazovat, narodil jste se ve Francii v r. 1939. 
Tatínek lékař působil v občanské válce ve Špa-

nělsku jako dobrovolník, oženil se se zdravotní 
sestřičkou Edelmirou Perez de Montaněz a během 
války pracoval ve službách RAF. Pocházíte tedy 
ze zdravotnické rodiny. Nenapadlo Vás nikdy jít 
ve stopách rodičů?

Samozřejmě že mne to mnohokráte napadlo a my-
slím si, že by to byla i správná volba. Bohužel doba, 
ve které jsme žili, mi neposkytla k takovému studiu 
dost bodů.

2Část dětství jste prožil v Anglii. Vzpomínáte 
někdy na tu dobu?

Na dětství vzpomíná většinou každý rád. Tatínek měl 
plné ruce – s operováním rozlámaných pilotů – a ma-

minka si také musela zvykat na jiné klimatické podmín-
ky. Na ulici a ve škole jsme s bratrem mluvili anglicky. 
Doma s maminkou anglickou španělštinou a česky 
jsme začali až později v Čechách. Moje první láska 
v šesti letech se jmenovala Janet a první hračka byla 
dřevěná stihačka Spitfi re.

3Kdy se začaly projevovat Vaše umělecké sklo-
ny? Začalo to pantomimou během vojny, jak 
se obvykle uvádí?

Byl jsem vždycky, jak se říká – třídní šašek. Maminka 
byla velmi zábavná a krásně zpívala. Jedna ze sester 
mého tatínka byla operní pěvkyně. Takže genetika, ta 
tam byla. Ale máte pravdu, výrazněji jsem se začínal 
prosazovat asi tak od osmnácti.

4Z úvodního textu je zřejmé, že jste toho stihl 
opravdu hodně. Baví Vás více hrát, zpívat, 
nebo režírovat? Které role patří k Vašim nejob-

líbenějším?

Baví mě naplno vždycky to, co 
zrovna dělám, a k mým nejoblíbe-
nějším rolím v divadle patří mo-
mentálně hraná detektivka „Vražda 
na recept”, kde hraji roli poručíka 
Columba. A také tzv. mnohorole 
v muzikálu ze sociálního prostředí 
šedesátých let v Anglii: „Pokrevní 

bratři.” Ve fi lmu asi postava E. E. Kishe v pětidílné 
sérii. Určitě by toho bylo více.

5Vaší téměř nepostradatelnou rekvizitou je 
doutník. Máte je opravdu tak rád, nebo jsou 
spíše součástí Vaší image?

Přestal jsem kouřit asi tak po čtyřiceti letech. Před 
šesti lety jsem se při zkoušení role Polonia v muzikálu 
“Hamlet” překouřil nadobro. Tělo si řeklo samo dost, 
a tak se nemusím tvářit jako hrdina, co to dokázal 
silou vůle. Přeji to každému, kdo se kouření nedokáže 
zbavit.

6Působíte neustále nezničitelně aktivně. Prozra-
díte nám svůj recept na dobíjení baterek?

Nemám žádný recept. Každý je zřejmě nastavený po-
dle vlastních neprozkoumatelných hodin. Myslím si, že 

Neznám normálního 
chlapa, kterému by se 

nelíbily sestřičky...

Rozhovor
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jeden z nejdůležitějších faktorů chránících člověka 
proti stresu je dobré zázemí, na které se může 
spolehnout.

7 Pokud to zatím není tajemství, jaké 
jsou Vaše plány na kulturním poli 
pro příští rok? Připravujete nějaké 

novinky?

Nevím, jestli ještě dokáži něčím překva-
pit, ale určitě by mělo, jak říkáte na kul-
turním poli, dojít k mnohému překvapu-
jícímu. Konkrétní plány z pověrčivosi 
nerad prozrazuji.

8 Když už jsme u plánování, 
blíží se vánoční svátky, kde 
se chystáte oslavit Silvestra? 

Nebo to bude prací a budete se 
starat o zábavu jiných?

Už několik roků zůstávám spokojeně 
mimo obecně programového veselí. 
Baví mne být po tolika odsloužených 
Silvestrech konečně doma.

917. února 2012 budete vystupovat 
na plese sestřiček. Jaký je Váš 
vztah k nim a co byste jim chtěl 

na závěr vzkázat?

Neznám normálního chlapa, kterému by 
se nelíbily sestřičky. Je to zvláštní – zají-
mavě vypěstovaná odrůda ženské přitaž-
livosti. Ale vážně. Nesmírně obdivuji tuto 
nelehkou profesi. Moje maminka byla 
zdravotní sestřičkou v těžkých válečných 
podmínkách. Mám je rád!

Děkuji za rozhovor, přeji, ať se i v příš-
tím roce daří vše podle Vašich před-
stav a těším se na Vaše vystoupení 
na plese.

Také se na vás těším!

Rozhovor



Finále je sou ástí reprezenta ního 
plesu sester - Sestry na sál!, který se koná 17. 2. 2012 
v paláci Žofín v Praze.

Vstupenky na ples již v prodeji.
Více informací na www.sestrynasal.cz 

www.sestrynasal.cz

organizátor: 
We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 274 003 333

e-mail: info@wemakemedia.cz / www.wemakemedia.cz

PARTNE I: MEDIÁLNÍ PARTNE I:

Hlasuj pro svou favoritku

a pošli ji do  nále!

na www.misssestra.cz

Projekt
Check Czech Fashion

fotí s vít zkami

Fashion Story

Miss sestra 2012 - inzerce Sesterna 04 - 210x270.indd   1 5.12.2011   17:00:54
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Daruj (si) zdraví
Přírodní produkty pro posílení imunity a obranyschopnosti 
organismu Fytoaroma komplexy Immunodrome a Respiradro-
me jsou extrakty z osvědčených bylin (třapatky nachové, 
kočičího drápu, jitrocelu, tymiánu, černého bezu a propolisu) 

doplněné esenciálními oleji (z čajovníku 
nebo divokého oregana) pro stimulaci 
přirozené obranyschopnosti organismu 
a posílení imunity, k překonání chřipkových 
stavů a příznaků nachlazení, k udržení 
zdravých dýchacích cest.
 
Květiny pro zdraví na nohy vás postaví. 
www.kvetinyprozdravi.cz

Nezbytný vánoční recept
Vánoční šneci (zn. rychle, kreativně a chutně)

Nemáte čas na vánoční pečení nebo vás to jednoduše nebaví, ale přesto byste chtěli překvapit něčím dobrým? V tom případě 
je pro vás pečení vánočních šneků to ,,pravé ořechové‘‘. Ostatně ořechy se vám určitě budou hodit. S pečenými šneky slavím 
úspěchy, kamkoliv vkročím. A navíc si recept mohu upravit, jak se mi zrovna zachce.

Postup:

Listové těsto rozválíte na cca 2 mm silnou vrstvu. Potřete kečupem nebo jinou omáčkou. Položíte na ně plátky šunky či salámu 
a sýra (ten může být i strouhaný). Celé veledílo začnete od jednoho okraje těsta stáčet opatrně do pevné ruličky. Vznikne vám 
váleček, který opatrně nakrájíte na kolečka, a tím vzniknou slavní šneci. Ty položíte na vymaštěný plech nebo pečící papír. Když 
šneci obsadí celý plech (umisťuji je cca 3 cm od sebe, aby se nespekli dohromady), potřete je rozšlehaným vajíčkem a na kaž-
dý z nich umístěte jednu polovinu vlašského ořechu. Pečte dozlatova. 

Dobrou chuť!

Ingrgreddieience: 
Základem je listové těsto a dále můžete přidat vše, co máte rádi. 
Vánoční šneci mohou být třeba i s tvarohem, rozinkami a kokosem. 
Fantazii bych meze nekladla.
Další varianty ingrediencí dle chuti či zásob:

- kečup/boloňská omáčka/chili omáčka… (podle libosti)
- šunka/vysočina/gothaj...
- eidam (plátky nebo můžete bloček nastrouhat), niva…
- 1-2 vajíčka
- vlašské ořechy

úspěp cchy, kamkoliv vkročím. A navíc si

PoPoostup:

Vánoční 
mixmix

Vánoční inspirace
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Vánoční přáníčko
Máte chviličku času, chcete někomu blízkému nebo pro 
sebe vyrobit přáníčko? Spolu s časopisem Praktická žena 
vám přinášíme jednoduchý návod:

VELIKOST: 15 x 22 cm
SPOTŘEBA: barevné papíry – ideálně oboustranně potištěné papíry na
scrapbook, 1 m stužky široké 0,7 cm, 5 cm stuhy široké 1 cm na kmínek,
barevné knofl íčky, tužka, nůžky, lepidlo

Připravíme si základ přáníčka z pevnějšího scrapbookového papíru nebo 
ze čtvrtky. Potom vystřihneme čtverce na jednotlivá patra. Největší má stranu 
11 cm, každý další je o 3 cm menší (tzn. 9 cm, 6 cm a 3 cm). Z každého 
čtverce bude jedno patro stromku. Nejprve si připravíme podle předlohy 
pomocné sklady (krok 1). Prostředky bočních stran vtlačíme dovnitř (krok 2). 
Levý vrchní cíp přeložíme dolů – levá boční hrana bude lícovat s prostředkem 
(krok 3). Stejně ohneme i pravý cíp (krok 4). Složená patra nalepíme od nej-
menšího  po největší na vrchní desku přáníčka tak, že větší je vždy částečně 
zasunuté do menšího. Přidáme kmínek ze stuhy a další dekorace.

Kam napsat Ježíškovi
Boží Dar je městečko v srdci Krušných hor, které nabývá na významu 
zejména před Vánoci, sídlí tam totiž česká Ježíškova pošta. Nachází 
se nedaleko hranic s Německem pod nejvyšší horou – Klínovcem. 
Mají zde speciální poštovní schránku, kam mohou svá přáníčka vhazovat 
nejen děti, ale i dospělí. Ježíškova pošta přáníčka před Vánoci rozešle 
a přidá na ně originální vánoční razítko. Pokud nemůžete přáníčka 
do Ježíškovy schránky vhodit osobně, můžete je poslat na adresu:

   Český Ježíšek
   Boží Dar 1
   Boží Dar 362 62

V Božím Daru na Ježíška nemusíte čekat až do Vánoc, ale můžete se za ním vydat v průběhu celého roku. Pokud se pustíte 
po jeho stopách, získáte malé dárky. Ježíškova cesta je plná zábavných úkolů a lze si vybrat z delší (12, 9 km) a kratší trasy 
(5, 6 km). Před zahájením cesty si vyzvednete v Infocentru Boží Dar kartičky, do kterých zapisujete a zakreslujete úkoly. 
Na konci cesty vyplněné kartičky odevzdáte v Infocentru a Ježíšek vás odmění dárečky.

Více informací naleznete na: www.jeziskovacesta.cz

Otištěno se souhlasem redakce časopisu Praktická žena. Inspiraci pro tvoření najdete nejen v tištěné verzi časopisu každý měsíc na stánku, 
ale také na www.praktickazena.cz a na stránkách facebookového klubu Holky v akci – www.facebook.com/holkyvakci.

Vánoční inspirace
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Pavel Hanuška

Předvánoční doba je v moderní společnosti plná 
stresu a spěchu. Málokdo si jen tak doma sed-
ne a vychutná si počátek zimy v klidu a pohodě. 
Pravým opakem rozeřvaných reklam a dryáčnicky 
osvětlených supermarketů jsou adventní trhy, 
jejichž tradice se pomalu ale jistě vrací do velkých 
i malých obcí u nás. Právě návštěva adventních 
trhů je příležitostí k uklidnění nervů u skleničky 
punče nebo svařeného vína, při tónech koled 
a s vůní všech možných dobrot, které trhovci 
nabízejí. Trhy většinou začínají ještě před prvním 
adventem, tedy už poslední víkend v listopadu, 
a trvají do Štědrého dne, ty větší až přes oba 
svátky vánoční.

V Praze je o adventu blaze
Největší a nejznámější pražský adventní trh je na Staroměst-
ském náměstí. Krásná kulisa Starého Města navozuje tu pravou 
atmosféru. V minulosti měl trh špatnou pověst, protože se 
i na něm vyskytovali pověstní „čepičáři“ nebo prodejci ruských 
bábušek. V posledních letech se situace radikálně zlepši-
la. A tak tu nabízejí především skutečně vánoční sortiment. 
Pravidelně bývá uprostřed náměstí vystavěna plošina, ze které 
je nádherný výhled na celé náměstí s trhem. Večerní návštěva 
je zážitkem hlavně pro děti. Ale v centru metropole najdete 
i další adventní tržiště, třeba na Můstku, na náměstí Republiky, 
náměstí Míru nebo na Karlově náměstí. Své trhy si pořádají 
i jednotlivé městské části. A tak můžete vychutnávat adventní 
atmosféru v klidnějších čtvrtích metropole, třeba na náměstí Ji-
řího z Poděbrad, na Andělu nebo třeba na dejvickém Vítězném 
náměstí (Kulaťáku).

www.praha.eu

Brno adventní i veletržní
Advent v Brně má dvě tváře. Tou první jsou tradiční trhy na ná-
městí Svobody, na Zelném trhu (letos s názvem „Pohádkové 
Vánoce podle Josefa Lady“) a také na Radnické ulici. Není tře-
ba zdůrazňovat, že svařené moravské víno asi nebude chutnat 
nikde lépe než právě v centru jižní Moravy. A protože Brno je 
také veletržním městem, na brněnském výstavišti jsou od 
7. do 16. 12. 2011 pořádány Vánoční trhy, tedy trhy spotřebního 
zboží, které můžete využít k nákupu nebo jen k inspiraci na vá-
noční dárky. A jako úplnou specialitku a letošní novinku můžete 
navštívit vždy v pátek a sobotu vánoční trhy v brněnském pod-
zemí. Trhy i s kulturním programem se pořádají v jinak veřejnos-
ti nepřístupném labyrintu chodeb pod Zelným trhem.
www.vanocenazelnaku.cz
www.brnenskevanoce.cz

Vánoce na zámku i v podzámčí
Perlou jižních Čech je bezesporu Český Krumlov. A právě tady 
můžete v adventním čase poznat zcela odlišnou tvář histo-
rického města. Na své si tu přijdou jak dospělí, tak děti. Pro 
ně je připravena např. Ježíškova pošta nebo živý betlém. No 
a kdo se sem vydá na Štědrý den, ten se na prvním zámeckém 
nádvoří může účastnit Medvědích Vánoc. 

Kde jinde si představit klasičtější advent než v prostředí, které 
všichni známe z klasické české literatury – tedy na zámku Rati-
bořice a v Babiččině údolí. Na zámku návštěvníky čeká setkání 
s paní kněžnou a zámeckým služebnictvem s ukázkami advent-
ních a vánočních zvyků na panském sídle v první polovině 19. 
století. Zcela jistě neprohloupíte, když se vydáte dále do Ba-
biččina údolí, kde budou k vidění svátečně vyzdobené objekty 
Starého bělidla a Rudrova mlýna. V budově vodního mandlu 
najdete malý adventní trh s příjemnou atmosférou a možností 
posezení ve vánoční hospůdce.

www.ckrumlov.info
www.zamek-ratiborice.cz
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Advent u sousedů
Mnoho návštěvníků z ČR míří také na adventní trhy do Rakous-
ka, jejichž tradice je dlouhá a nepřerušená. Bohužel většina 
turistů skončí pouze na největším a nejznámějším trhu před 
vídeňskou radnicí. Ale Vídeň nabízí, stejně jako Praha, mnohem 
více. Trhy tu najdete pod čtyřmi označeními – Adventmarkt, 
Christkindl Markt, Weihnachstdorf nebo Weihnachstmarkt.

www.wien.info

Kde jinde než u Schönbrunnu
Adventní trh, který dýchá skutečnou atmosférou minulých sto-
letí. Není tu takový ruch, neprodíráte se davy turistů. Na druhou 
stranu tady najdete stánky se skutečně tradičním sortimentem. 
Navíc jsou tu pravidelné koncerty a vystoupení pěveckých 
sborů, které tu pravou atmosféru jen podtrhují.

www.weihnachtsmarkt.co.at

Klasické starovídeňské
V ulici Freyung u Harrachova paláce, jen pár set metrů od hlav-
ního trhu před radnicí, najdete poklidný starovídeňský vánoční 
trh. Místní stánky představují především tradiční nabídku vídeň-
ských specialit a typicky vídeňského zboží.

www.altwiener-markt.at

Advent s uměním
Pokud svým založením tíhnete spíše k obdivování krásných 
věcí, pak navštivte vánoční trhy na náměstí Karlsplatz. Ty jsou 
zaměřeny především na umělecké předměty snad ze všech 
materiálů, které vás nemusí jen nadchnout, ale můžete si je po-
chopitelně také koupit. Samozřejmě nejen kulturou a uměním 
živ je člověk, a tak i tady najdete stánky s typicky adventními 
kulinářskými potěšeními.

www.divinaart.at

Vánoční vesničky 
s autentickou atmosférou
Vánoční vesničky se liší od běžných trhů tím, že tady nenajdete 
stánky, ale skutečné dřevěné domky. Iluze a atmosféra je tak 
dokonalá. Jinak ale vesničky nenabízejí nic výrazně jiného než 
běžné trhy. Ve Vídni jsou celkem čtyři. V centru na náměstí Ma-
ria-Theresien Platz, ve staré nemocnici v ulici Spittalgasse, před 
palácem Belveder a zámkem Hof.

www.weihnachtsdorf.at

Co na trzích ochutnat?
Glühwein, Punsch, Glühmost – svařené víno, punč 

nebo pro děti nealkoholický svařený mošt si nejlépe 

vychutnáte z hrníčku, který si můžete koupit jako suve-

nýr a kterému se tady říká Häferl

  Lebkuchen – perníčky různých příchutí a tvarů

  Kekse – vánoční cukroví

  Maroni – tradiční horké pečené kaštany

  Ofenkartofeln – horké pečené brambory, často 

  s výběrem několika náplní

  Gugelhupf – bábovka s rozinkami

  Fruchtspieß – ovocný špíz, máčený v čokoládě

Tajný tip 
pro skutečné nadšence
V nejjižnější rakouské spolkové zemi – v Korutanech 

– najdete nejvýše položený adventní trh v Rakousku. 

Je v lyžařském středisku Petzen v nadmořské výšce 

1 700 metrů. Atmosféra je tady skutečně unikátní 

s kulisou alpských vrcholků. Christkindlmarkt auf der 

Petzen, jak zní jeho originální název, můžete navštívit 

pouze o adventních víkendech od 16 do 21 hodin. 

Z údolí sem jede pohodlná lanovka a nahoře dostává 

každý návštěvník zdarma drink na uvítanou.

        www.petzen.net

Vánoční inspirace
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Pavla Cihlová

Co je to barvový typ?
Dostáváme jej od přírody do vínku a dotváří se kolem 15. roku věku. Odvíjí se 
od něj paleta barev, určující pro každého odlišné styly a kombinace. Co se mi 
líbí na někom jiném, nemusí slušet mně. Existují dva základní barvové typy: 
teplý a studený. Nejjednodušší a nepraktičtější variantou je pak podrobnější 
dělení podle ročních období na jaro, léto, podzim a zimu, které vychází 
z barev typických pro dané období. Bohatou inspiraci tak můžeme hledat 
v samotné přírodě.

Co je to barevná typologie?
Metoda určující podle daných pravidel barvový typ. V našich geografi ckých 
podmínkách se často vyskytují na první pohled ne zcela jednoznačně 
čitelné typy. Při určování barvového typu je vodítkem barva pleti, přičemž 
by vlasy měly být schované pod bílým šátkem nebo kosmetickou čepicí. 
Nejspolehlivější pomůckou při samotné typologii jsou barevné šátky. Pro 
každý typ platí jiná barvová pravidla, týkají se oblečení, líčení, šperků, 
účesů, doplňků i vůní… Proto by měla být barevná typologie prvním krokem 
na cestě k perfektnímu vzhledu a sebejistotě!

Kdo určuje barvový typ?
Vizážista či barvový poradce s certifi kátem v tomto oboru.

Jak se liší jednotlivé barvové typy?
Jaro je plné jasných teplých barev s převahou žluté. Představte si probou-
zející se přírodu – svěží rozkvetlé louky, jasně zelenou trávu, lány kvetoucí 
řepky, slunce a blankytně modrou oblohu odrážející se v čistých potůčcích 
zásobených vodou z tajícího sněhu. Typickými představiteli jsou pak obyva-
telé především skandinávských zemí. V našich geografi ckých podmínkách 
jsou jarní typy nejméně zastoupené a podle dlouholetých zkušeností vím, 
že velmi mnoho žen se rádo za jarní typ mylně považuje…

Léto patří překvapivě mezi studené barvové typy. Vychází z přírody vyprahlé 
sluncem, z rozpáleného písku na pláži, z tetelícího se vzduchu nad krajinou 
a ve skutečnosti nabízí velmi širokou základnu různých barevných odstínů 
s převahou modré, bohaté palety růžové, fi alové, šedé, bílé… Přičemž 
všechny barvy vypadají jako vyprahlé od sluníčka. „Léta“ patří ve střední 
Evropě mezi nejčastěji se vyskytující typy. 

Podzim hýří teplými barvami zrajících plodů a pada-
jícího listí. Největší koncentraci klasických pod-
zimních typů najdeme zřejmě v Irsku a ve střední 
Evropě tvoří podstatnou část teplých barvových 
typů. Mnoho žen i mužů má tendenci zařizovat si 
v těchto barvách velkou část šatníku, přičemž jen 
málokomu tyto barvy „sednou“.

Zima je studená nejen svými teplotami, ale i jasný-
mi a kontrastními barvami – jasně bílý sníh oproti 
sytě modré obloze. Nejvíce zimních typů najdeme 
v Evropě na jihu, v našich podmínkách jsou zastou-
pené o něco více než typy podzimní…

Jak poznám dobrého vizážistu nebo 
barvového poradce? 
Pár dobrých rad…
Pokud se rozhodnete nechat si barvový typ určit, 
obraťte se na osvědčené pracoviště s odpovídající 
kvalifi kací. Určení barvového typu je cca hodinová 
záležitost – včetně nalíčení a obeznámení s vaším 
typem může trvat 2-3 hodiny. Na úvod by se měl 
stanovit studený či teplý typ pomocí stříbrného 
a zlatého šátku (není vždy podmínkou) a poté určit 
dané roční období přikládáním různě barevných 
šátků, včetně vzorovaných. Dobrý vizážista by měl 
mít v zásobě několik desítek (až stovek) šátků 
všech barvových typů, kromě vhodného oblečení 
by vám měl doporučit i odpovídající líčení, šperky, 
doplňky a barvu vlasů. Zároveň byste měla obdržet 
i kartičku s odpovídající barvovou paletou.

Pavla Cihlová – vizážista a barvový poradce
ECOLA – studio vizážistiky a barvového poradenství

České Budějovice
e-mail: ecola@seznam.cz
http://my.orifl ame.cz/pavlacihlova/

Poznámka redakce:
Barevná škála
U každého typu naleznete na okraji stránky 
barevnou škálu, která vám může posloužit jako 
pomůcka při správném výběru barvy oblečení. 
Stačí ji odstřihnout, vložit např. do peněženky 
a vytáhnout pokaždé, když budete váhat mezi 
dvěma barevnými odstíny. 

Redakce Sesterny vám přeje 
šťastnou ruku při výběru.

Barevná typologie 
Miniseriál

...mýty a pravdy



Typické znaky

Jarní typ 

Vhodné
Malý přehled typicky jarních barev (týká 
se oblečení, líčení, šperků i doplňků): 
lipový květ, mátová zelená, zelené jablko, 
žlutozelená, trávová, pomněnka, vodová, 
tyrkys, azur, světlý ametyst, žlutá, vanilka, 
med, meruňka, broskev, mango, pome-
ranč, losos, béžová…

Barvy a vzory

Nevhodné 
Studené barvy, hlavně černá. Dále 
velké, kontrastní vzory, bílý kov 
a mohutné šperky a doplňky. V líčení 
jednoznačně tmavé oční stíny a tma-
vé rtěnky.

Pleť
Světlá až bledá, s jemným broskvovým nádechem, působí 
velmi svěže, případné pihy mají zlatohnědý nádech. Typická 
je jemně červená barva rtů. I když je pleť jarních typů světlá, 
velmi dobře se opaluje.

Obočí, řasy, vlasy
Zlatavě plavý nebo hnědý nádech.

Barva očí
Není spolehlivým vodítkem při 
určení jakéhokoliv barvového typu. 
Ale například při výběru barevných 
kontaktních čoček můžete volit 
z charakteristických jarních 
odstínů zelené, zelenomodré, 
jasně modré či světle hnědé.



Typické znaky

Letní typ

Vhodné
Malý přehled typicky jarních barev: šeříko-
vá, levandulová, stříbrná, fi alová, modro-
fi alová, modrá, švestková, modrozelená, 
vanilková, přírodní bílá, růžová, modrorů-
žová, vínová, kouřová, šedá, šedomodrá, 
džínová…

Barvy a vzory

Nevhodné 
Teplé a zářivé barvy (tedy barvy s vyso-
kým podílem žluté), velké a zářivé šper-
ky, žlutý kov. Velké, kontrastní a geomet-
rické vzory. Hnědé a zlaté oční 
stíny, hnědé a oranžové 
rtěnky, pudry typu „indián“…

Pleť
Může být velmi světlá, bledá, často až s porcelánovým náde-
chem. Má vždy chladný podtón, sklon k červenání a viditelným 
žilkám, velmi často se u letních typů vyskytují kruhy pod očima 
i v případě dostatečného spánku. Pokožka se poměrně dobře 
opaluje, získává nádech lískového oříšku, ale opálení celkem 
rychle mizí.

Pihy a mateřská znaménka jsou popelavě hnědé nebo našedlé, 
nikdy nemají zlatavý nádech. Rty mají jemný narůžovělý tón.

Obočí, řasy, vlasy
Mají popelavý nádech. Přirozená barva vlasů má 
poměrně širokou základnu od nejsvětlejší blond přes 
všechny odstíny hnědé. Popelavý tón jí dává vysoký 
podíl šedohnědého barviva. U letních typů se nevy-
skytují vlasy černé či zrzavé…

Při výběru barevných kontaktních čoček můžete volit 
z charakteristických letních odstínů šedé, modré, 
tmavomodré, šedomodré, šedofi alové.

Přes početné zastoupení v Evropě nelze 
tento typ pleti jednoznačně poznat, a tak 
následující znaky jsou u letních typů sice 
časté a charakteristické, ale nelze je najít 
u každého.



Typické znaky
Podzimní typ

Vhodné
Příklady typicky podzimních barev: splý-
vavé „těžké“ barvy, matná zlatá, písková, 
jantarová, skořicová, jeřabinová, maha-
gonová, kaštanová, petrolejová, zeleno-
modrá, olivová, vojenská, khaki, mechová, 
jedlová, tomatová, granátová, ohnivě 
červená…

Barvy a vzory

Nevhodné 
Studené a lesklé barvy, hlavně černá, 
vysoce lesklé šperky (štras), bílý kov 
a hladké lesklé plasty. Přílišná perleť 
v očních stínech a rtěnkách…

Pleť
Pleť u podzimních typů rozdělujeme do dvou variant: 
buď velmi světlá nebo v sytém zlatobéžovém tónu. 
Mnoho žen mívá zlatohnědé nebo načervenalé pihy 
a pleť se ve většině případů vůbec neopaluje nebo vel-
mi těžce a slunce způsobuje zarudnutí pokožky. Proto 
by ženy s touto pletí měly používat krémy s odpovídají-
cím ochranným faktorem! 

Obočí, řasy, vlasy
Barva řas a obočí bývá světlá – především
u žen s narudlými vlasy, které bývají často 
od přírody vlnité, s hrubší strukturou a poměr-
ně husté. Není bez zajímavosti, že u typických 
podzimních představitelů najdeme často 
oválný až podlouhlý obličej, delší zuby 
a větší spodní ret.

Barva očí
Jak už bylo uvedeno u předchozích 
barvových typů, není ani v případě 
podzimu směrodatná barva očí. 
Barevnými kontaktními čočkami 
(v barvě oříškové, šedozelené, ze-
lenomodré, zelené...) však můžete 
podtrhnout celkový vzhled.



Typické znaky
Zimní typ

Vhodné
Příklady typicky zimních barev: „ledová“ 
fi alová, růžová a modrá, lila, fi alová, 
švestková, ostružinová, borůvková, 
královská a námořnická modř, vínová, 
rubínová, antracitová, šedá, jedlově 
zelená, stříbrná, jasně bílá, černá…

Barvy a vzory

Nevhodné 
Teplé a matné tóny, barvy 
s výrazným podílem žluté, žlutý 
kov, přílišná perleť v očních 
stínech a rtěnkách…

Pleť
Zimu rozdělujeme do dvou variant. „Sněhurka“ má velmi světlou, 
porcelánovou až průsvitnou pleť, která je v typickém kontrastu 
s tmavými vlasy. Pleť „Sněhurky“ se sice opálí, ale pouze do jem-
ného olivového tónu. Naproti tomu nemá typ „Jižanka“ s opalová-
ním větší problémy – pleť má i bez opálení olivový nádech, který 
sluníčkem velmi rychle získává na intenzitě a přechází do olivově 
hnědé. Jižanské typy najdeme ve velké koncentraci například 
v Itálii…

Vlasy
Vlasy u zimních typů jsou v naprosté většině 
tmavé – od hnědé až po černou.

Barva očí
Barva očí bývá většinou tmavá a sytá, 
s výrazným kontrastem k „porcelánovému“ 
bělmu. Kromě tmavě hnědých až černých 
očí najdeme u zimy také duhovku modrou, 
šedou, šedomodrou, oříškovou – přesto 
se ve výjimečných případech mohou 
objevit i barvy jiné. I zde platí, že barva očí 
není 100% rozlišovacím znakem.



Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
velmi děkujeme za všechny došlé vyluštěné tajenky z čísla 3/2011.
Gratulujeme 3 výhercům a posíláme jim dárkové balíčky od spo-
lečnosti We Make Media, s. r. o. Těšit se můžete na knihu z na-
kladatelství. SMART PRESS, s.r.o., kosmetiku od společnosti 
HARTMANN – RICO a. s. a oddychový časopis Do kabelky, plný 
módy i zábavného čtení.

V tomto čísle Sesterny máme pro vás připravenu další křížovku. 
7 úspěšných luštitelů obdrží dárkový balíček v hodnotě 1 000 Kč, 
tentokráte od společnosti Orifl ame. V balíčku najdete Toaletní 
vodu, vyživující Tělový krém, luxusní báječně bohatý Krém na 
ruce a mýdlo s ovocně květinovou vůní Delicacy. Vůně Delicacy 

vás přiláká šťavnatými náznaky černého rybízu, jiskřivých malin 
a vanilkového bourbonu. Neodolatelná vůně pro ženu, která ráda 
podléhá pokušení.

Květinově ovocnou vůni Delicacy inspiroval slavný zákusek Power 
Flower od renomovaného cukrářského mistra Christopha Michalaka.

Více informací o novinkách švédské přírodní kosmetiky Orifl ame 
najdete na webové adrese www.orifl ame.cz a infolince 271 024 999.

Tajenku zasílejte do 20. 2. 2012 na elektronickou adresu: 
souteze@sesterna.cz 
nebo na adresu redakce:
We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3

Do předmětu e-mailu napište: tajenka 4/2011.
Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou si přejete zaslat 
dárek, pokud se na vás štěstí usměje.

Soutěžíme
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Správná tajenka 
křížovky z čísla 
3/2011 zní: 

Otoč se ke slunci.

á ři

Výherkyně:
Blanka Johnová (Mlázovice)
Jindřich Hradil (Krnov)
Jana Šustová (Boskovice)



Vizážistka společnosti ZEPTER COSMETICS
Martina Křížová nejdříve použila:

• hydratační krém z řady SWISSO LOGICAL,
• tekutý make-up v odstínu DESERT SAND,
• krycí kompaktní pudr,
• rtěnku DESERT ROSE,
• tvářenku v barvě GOLD,
• oční stín TROPICAL SUN,
• řasenku BROWN,
• lesk na rty v odstínu NATURAL BEIGE .

Informace o produktech 
na www.beautyclub.cz.

Modely pro paní Janu vybírala stylistka společ-
nosti Steilmann. V zákulisí si Jana vyzkoušela 
několik modelů a my vám dva z nich přinášíme.

Letošní kolekce naleznete na www.steilmann.cz.

Jana si přála změnit účes, ale ne radikálně ostří-
hat vlasy. Kadeřnice salonu Jarky Čechové si 
se zadáním lehce poradila. Vytvořila moderní 
sestříhaný účes s ofi nou. Příliš zesvětleným 
vlasům dodala přirozený a zdravý vzhled 
pomocí několikabarevného melírku. Narov-
náním vlasů dosáhla lehkosti účesu.

Více informací o službách 
kadeřnického salonu naleznete 
na www.jarkacechova.cz.

,,Chtěla bych poradit ve stylu oblékání a s líčením.‘‘

Dětská sestra
FN Hradec Králové - JIP pro novorozence

PROMĚNA 
paní Jany M.

Proměny

Ošetření pleti, líčení:

L BEIGE .

Oblékání:
Vlasový styling:

Proč jste se do Proměn přihlásila?

e

l

PŘED

Pro volný čas  
                               

Kabát – eco kůže  6 990,- Kč

Kalhoty – legíny  1 490,- Kč

Šála krešovaná  1 290,- Kč

Na vánoční večírek
Sako úpletové  1 990,- Kč
Šaty úpletové  1 990,- Kč
Kabelka Mazzini  2 010,- Kč

PO
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Řada dekorativní kosmetiky, která
byla použita k Proměnám, se nazý-
vá SWISSO LOGICAL EXXXTRA.
Je výjimečná pro velice výjimeč-
nou ženu, jako jste vy, která chce
pečovat o svoji pleť pomocí sofi sti-

kované řady výrobků té nejvyšší kvality, přírodního složení, 
textury a balení.

Mysleli jsme na nejrůznější ženy po celém světě, ale také na 
různé ženy, ve které se každý den proměňujete: aktivní ráno, 
profesionální během dne, svůdná večer, či neodolatelná při 
společenských příležitostech. Víme totiž, že jste vždy EXXX-
TRA a výjimečná tak, jak to umíte jen vy sama.

EXXXTRA nabízí jedinečný, moderní a svěží přístup k tradič-
nímu pojetí krásy v kombinaci s nejnovějšími kosmetickými 
přípravky.

www.beautyclub.cz

Líčení Vlasový styling

Náš salon není největší, ale o to příjemnější komorní atmo-
sféru vám nabízí. Design interiéru dotváří vybavení od fi rem 
Maletti a Beauty Star. Unikátní jsou zejména mycí boxy 
s bateriemi signalizujícími teplotu vody a polohovacími lůž-
ky - první svého druhu v ČR. Barevné ladění všech prostor 
evokuje atmosféru pohody a harmonie.

Čas po aplikaci barvy klientkám ubíhá příjemněji díky dvěma
plazmovým televizím. Poloha v blízkosti Václavského náměstí
takřka v historickém centru Prahy umožňuje klientkám a klien-
tům spojit návštěvu v kadeřnickém salonu Jarky Čechové 
s nákupy v luxusních buticích i s večerním kulturním životem.

Co nabízíme:
• Osobní přístup
• Tvorbu účesů v souladu s vaší osobností a stylem
• Tradiční i nejnovější vlasové úpravy, klasiku i změny k lepšímu
• Flexibilitu, s níž vyjdeme vstříc vašim časovým možnostem
• Tým kreativních kadeřníků s dlouholetou praxí a úspěchy 
 na domácí, ale také zahraniční kadeřnické scéně
• Veškeré vlasové úpravy
• Střih – všechny techniky
• Barvení – novinka: french contrast!
• Barvy: L´Oréal
• Účesy pro slavnostní příležitosti
• Aplikace profesionální vlasové kosmetiky předních   
 značek L´Oreal Professionnel a série Expert
• Péči o zdraví vlasů
• Vlasové kúry, zábaly, masáže ap.
• Ošetření prostředky osvědčených značek: 
 Kerastase (luxusní řada pěstících produktů)
• Bezplatné poradenství pro domácí ošetřování

www.jarkacechova.cz

ejnovějším

www.beautyyycclluubb.cz
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Imagemaker: Daniela Bryolová (Steilmann)
Vlasový styling: Eliška Pospíšilová a Tadeáš Hubálek (Kadeřnický salon Jarky Čechové)
Líčení: Martina Křížová (Zepter)
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Vizážistka společnosti ZEPTER COSMETICS
Martina Křížová použila:

• hydratační krém z řady SWISSO LOGICAL,
• tekutý make-up v odstínu NATURAL TAN,
• krycí kompaktní pudr,
• rtěnku DESERT ROSE,
• tvářenku v barvě WILD ORCHID,
• oční stín PEARLY PINK a GOLDEN BROWN,
• řasenku BLACK.

Informace o produktech 
na www.beautyclub.cz.

Se změnou stylu oblékání Janě poradila stylistka 
společnosti Steilmann. Vybrali jsme dva modely, 
které se nám líbily nejvíce. Jeden je určen pro 
volný čas a druhý, jak jinak než na večírky a spo-
lečenská setkání.

Letošní kolekce naleznete na www.steilmann.cz.

Jana měla stejně jako její kolegyně příliš zesvětle-
né vlasy. Melírem se dosáhlo jejich přirozenějšího 
vzhledu. Kadeřník zvolil moderní kratší sestřih 
s ofi nou sčesanou k jedné straně.

Informace o službách kadeřnického salonu 
naleznete na www.jarkacechova.cz.

,,Do Proměn jsem se přihlásila z důvodu vyzkoušet si 
něco nového. Chtěla jsem pomoci se změnou svého 
vzhledu a stylu.‘‘

Dětská sestra
FN Hradec Králové - JIP pro novorozence

PROMĚNA 
paní Jany J.

Proměny

Ošetření pleti, líčení:

Oblékání:
Vlasový styling:

Proč jste se do Proměn přihlásila?

e
PŘED

PO

Na vánoční večírek
Halenka s kamínky Swarovski 2 490,- Kč

Vesta saténová 1 490,- Kč

Kalhoty společenské 1 990,- Kč

WN,

Pro volný čas                                 

Plášť – pařená vlna 4 990,- Kč

Šaty hedvábné 2 990,- Kč
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