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Sestry na sál !
3. reprezentacní ples sester

17. 2. 2012     Praha, Palác Žofín

eská asociace sester vás srde n  zve na 

Celým ve erem budou provázet moderáto i Vojta Bernatský a Jitka van arová
a vystoupí ada zajímavých host

V rámci plesu se op t uskute ní slavnostní vyhlášení sout že Miss sestra 2011

Více informací o programu a prodeji vstupenek naleznete na www.sestrynasal.cz 
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Vážené a milé čtenářky a čtenáři,

dovolte, abychom vás pozdravili poprvé po nových volbách do vrchol-

ných orgánů ČASu. Prezidentkou i nadále zůstává Dana Jurásková, 

viceprezidentkou byla zvolena Irena Kouřilová (Pejznochová), starono-

vými členkami prezidia jsou Anna Skalická a Eva Kvasnicová. Novými 

členy byli zvoleni Petra Charvátová, Jindra Kracíková, Marie Koutová 

a Tomáš Petr. Ráda bych na tomto místě poděkovala Jindřišce Pavlico-

vé, Karolíně Moravcové a Aleně Poustkové za práci odvedenou v prezidiu. Společně si přejeme, aby 

Česká asociace sester i nadále ovlivňovala české zdravotnictví a zejména podmínky pro nelékaře.

Přesto, že se kvapem blíží prázdniny, rádi bychom vás informovali o projektu, který realizuje ČAS ve spo-

lupráci s Aesculap Akademií. Jedná se o celonárodní projekt vzdělávání nelékařů zaměřený na oblast 

kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a onkologických onemocnění, spolufi nancovaný z Evropského 

sociálního fondu. V průběhu roku a půl budeme ve všech krajích v různých městech organizovat konfe-

rence a semináře na daná témata. Účast na nich je při splnění podmínek plně hrazena z prostředků MZ 

ČR a ESF EU a informace o těchto akcích získáte na internetových stránkách ČASu www.cnna.cz, také 

na webu IPVZ www.ipvz.cz, nebo na stránkách Aesculap Akademie www.aesculap-akademie.cz. Těšíme 

se na vás, protože zejména vám jsou tyto akce určeny. Mohou se jich účastnit všechna nelékařská zdra-

votnická povolání sdružená v ČASu. K účasti na konferenci nemusíte být členy České asociace sester, rádi 

vás mezi sebou přivítáme.

Děkujeme vám za vaši náročnou práci a přejeme vám krásnou dovolenou a věříme, že se při příležitosti 

realizace projektu nebo setkání, konferencí a seminářů, které pro vás Česká asociace sester pořádá, v prů-

běhu podzimu třeba uvidíme.

Prezidium České asociace sester

Sesterna očima
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Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Nesouvisí to vždy jen s věkem (nebylo mu 
ani 40 a chvilku ještě nebude). Je výjim-
kou. Je mladý, chytrý, úspěšný, bohatý 
a opravdu si nevymýšlím, kamarádský. 

Poprvé jsem se s ním setkala před dvěma lety a byl to právě on, kdo 
jako jeden z prvních podpořil projekt Dialogu Jessenius o.p.s. při vy-
tvoření prvního DVD průvodce pro pacienty s onkologickým onemoc-
něním. Jeho jméno fi guruje v Nadačním fondu Karla Janečka, Fondu 
proti korupci, v báječné výstavě fotografi í českých osobností Češi 
v muzeu Kampa, knize Portrait Gallery 46 Čechů, v knize Edvarda 
Muncha: Být sám, v  podpoře MFF a v institutu CERGE-EI. Je toho 
ještě hodně, ale nechám něco i na rozhovor. 
Vrátíme se do našich vod a dozvíme se o olomouckém radiologickém 
centru. Necháme si poradit s očními víčky. Budeme dbát na preven-
ci trombózy, až poletíme do Thajska nebo se vydáme na výlet lodí. 
Sjedeme pár českých řek, projdeme se po zajímavých turistických 
trasách. Rozhovor s Jitkou Válkovou nám připomene Miss sestru 
a také opět proměníme jednu z vás. 
A co na to hvězdy? 
Sesterně jsou nakloněné a vám? To se dozvíte, když zalistujete časopi-
sem Sesterna.

A jako vždy,

pište, pište, pište.

Míša Tůmová
redakce@sesterna.cz

Vážené kolegyně a kolegové,

letní číslo Sesterny přináší 
kromě jiného rozhovor 

s Mgr. Karlem Janečkem. 
Je moc fajn, že stále existují 
lidé, kterých si můžete vážit. 
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Milá redakce,

chtěla bych touto cestou poděkovat za příjemné chvíle, které jsem strávila jako vybraná čtenářka do rub-
riky ,,Proměny‘‘. Nejsem z Prahy, tudíž moje cesta byla trochu delší. Avšak mohu říci: ,,Stálo to za to.‘‘
Kadeřnický salon Jarky Čechové, ve kterém jsem se sešly ještě s druhou vybranou sestřičkou Míšou 
a manažerkou časopisu paní Martou Novotnou, byl velmi příjemný a design interiéru okouzlující. Všichni 
zúčastnění na naší proměně: kadeřníky počínaje, přes vizážistku Martinu Křížovou, fotografa a zkušenými 
pracovníky fi rmy Steilmann konče, byli opravdu profesionální.

Tento den jsem si připadala jako princezna, kterou po každodenním shonu 
v práci i doma konečně někdo opečovává a hýčká. Přála bych i ostat-

ním sestřičkám přihlášeným do ,,Proměn‘‘, aby byly vybrány a tento 
den si užily alespoň tak jako já.

Proto bych chtěla ještě jednou poděkovat paní Martě Novotné 
a celému časopisu ,,Sesterna‘‘ za tuto rubriku, kterou pro nás ženy 
připravují.

Ještě jednou děkuji i za fotografi e, které budou milou vzpomínkou.

Děkuji

Monika Tenglerová

Poznámka redakce: 
I my děkujeme paní Tenglerové za milý 
dopis a dovolujeme si ji opravit pouze 
v jedné maličkosti - „Proměny“ nejsou 
určeny výhradně ženám, mohou se při-
hlásit i muži z řad nelékařského zdravot-
nického personálu, kteří by rádi změnili 
svůj vzhled.

Vaše názory
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s Karlem 
   Janečkem

Rozhovor
Se jménem Mgr. Karla Janečka, MBA, Ph.D. se 
můžete setkat především v prestižních vědeckých 
časopisech z oblasti aplikací stochastické analýzy, 
zahlédnout jste jej mohli například v porotě soutěže 
Miss sestra 2010, jejíž fi nále probíhalo během 
2. reprezentačního plesu sester. Láska k matematice 
a jejímu praktickému uplatnění jej dovedla k založení 
jedné z neúspěšnějších českých fi nančních fi rem 
– RSJ algorithmic trading (zabývající se obchodo-
váním na světových derivátových burzách), v níž  je 
v současné době předsedou představenstva.

Na rozhovor s panem Janečkem jsem se těšila, 
ale zároveň se ho obávala. Čekala jsem, že mě 
při příchodu do fi rmy RSJ omráčí luxus a přepych. 
Nestalo se. Střídmě, útulně zařízené menší prostory 
prozrazovaly, že luxus tady není hodnota. Sám pan 
Janeček je velmi pozitivní a přístupný člověk. Je 
více než obdivuhodné, jak skromným a otevřeným 
zůstal i přes uznání a prestiž, které díky svému 
nápadu a společnosti RSJ, zabývající se matema-
tickým modelováním fi nančních trhů, získal. Kráčí 
ve stopách českého mecenáše Josefa Hlávky, je 
živoucím důkazem toho, že mecenáši v ČR ještě 
nevymřeli! Založil Nadační fond Karla Janečka 
pro mladé vědce z oborů medicíny matematiky 
a ekonomie. 
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Rozhovor

Obrat společnosti RSJ, s číslem 4 100 + 
12 nul je pro nás „nematematiky“ obtížně 
čitelný i představitelný. Umožňuje Vám nejen 
rozvíjet vlastní byznys, ale část věnovat také 

na podporu vědy a výzkumu. Kdo s Vámi spolupracu-
je při vyhodnocování projektů a udělování grantů?
Ve správní radě je kromě mě profesor Veselka, který má 
na starosti oblast medicíny, a profesor Hanousek, odbor-
ník na ekonomii. Přes matematiku je profesor Nešetřil, 
který není ve správní radě, ale je šéfem poradního sboru. 
Je jedním z našich historicky nejvýznačnějších matema-
tiků. Minulý rok dostal cenu prezidenta ČR. Všichni patří 
ke špičkovým vědcům. Kolega profesor Hanousek je nej-
významnější český ekonom, historicky nejmladší profesor 
v České republice. Profesor Veselka je špičkový kardiolog 
v Motole a autor mnoha vědeckých publikací. Tito lidé 
výběr koordinují a projekty také vybírají. Nadační fond 
má ještě poradní sbor s dalšími odborníky v oblastech 
medicíny, matematiky i ekonomie. O přidělení grantu tedy 
rozhodují profesoři Hanousek, Veselka a Nešetřil za po-
moci poradního sboru. Já do výběru zasahuji minimálně.

Jaká máte kritéria při výběru projektů 
ucházejících se o grant?
Kritériem výběru je vědecký impakt, kvalita vědecké práce. 
Pokud bychom měli 2 projekty, které jsou oba na špičkové 
vědecké úrovni, tak by se při rozhodování mohlo objevit 
kritérium, jak je projekt dobře vysvětlitelný veřejnosti, jak je 
mediálně atraktivní. Ale toto kritérium je minoritní.

Svou poslední odpovědí jste mi sebral mou další otáz-
ku. Chtěla jsem se zeptat, zda máte právo veta?
Formálním rozhodovacím orgánem je správní rada, takže 
právo veta určitě nemám.

Ve chvíli, kdy ve vašem sítě uvíznou projekty, kterým 
udělíte grant, sledujete jejich další osud?
Granty tento rok udělujeme poprvé. Jde o částku 
3 000 000 Kč a jejich osud budeme určitě sledovat. 
Vědci, kteří od nás grant dostanou, budou mít vůči nám 
zodpovědnost.

Plánujete rozšířit oblasti grantů?
Ano plánujeme. Pokud do příštího roku nalezneme špič-
kové odborníky na danou oblast, tak by mohlo dojít k roz-
šíření v oblasti exaktních věd, např. o biologii či fyziku.

S dalším osudem vědeckých projektů, které od vás 
získají fi nanční podporu, je spojená i jejich medializa-
ce. V ČR není věda v médiích příliš popularizována. 
Vy jste se rozhodl to změnit. Můžete nám představit 
svoji další aktivitu v tomto směru?
Nabyl jsem přesvědčení a toto přesvědčení trvá, že spo-
lečnost táhnou dál ti nejlepší a ti nejlepší jsou ve vědě, 

zvláště v exaktních oborech. Potřebují ale podporu, ne 
o ní pouze mluvit, jako to dělá vláda a politici před vol-
bami, to jsou kecy, je potřeba podnikat konkrétní kroky. 
A těmi konkrétními kroky, kromě udělování grantů na vě-
deckou činnost a udílení cen, je i nutnost, aby si to uvě-
domila společnost. Aby chytří lidé byli motivováni věnovat 
se vědě a výzkumu. Takže z tohoto hlediska je důležitá 
i popularizace vědy. A jak jistě víte z webu, spolupra-
cujeme například na natáčení populárních pořadů
FameLab ® - bavme se vědou.

S vaším pracovním vytížením určitě nemáte na stoná-
ní čas, ale i přesto, máte nějaké zkušenosti se sestřič-
kami jako pacient?
Já naštěstí na stonání nejen nemám čas, ale dokonce ani 
nestonám… když nepočítám zubaře, naposledy jsem byl 
v péči sestřičky asi v Americe, ale to už je hodně dávno.

Ráda bych se přenesla k sestřičkám. Vy jste byl v poro-
tě soutěže Miss sestra 2010. Na Matematicko-fyzikální 
fakultě UK vyučujete pravděpodobnost. Stanovil jste si 
pravděpodobnost vítězství své kandidátky na titul 
a vyšlo to?
Vybral jsem si za favoritku jednu kandidátku, která mě 
zaujala, ale tušil jsem, že asi nezvítězí. Upoutala mě svým 
osobitým přístupem. 

A závěrem mám pro vás připraveno 
několik rychlých otázek:

• Ženatý? Ano
• Děti? Ano
• Záliby? Tenis, sport
• Oblíbená hudba? Všechno možné, různé žánry. 
 Mám rád U2 nebo Incubus
• Oblíbená kniha? Odborná literatura
• Nejlepší dovolená? V Peru
• Zavedl byste povinnou maturitu z matematiky?

Nemít povinnou maturitu z matematiky je jedna z nej- 
 větších stupidit, kterou školský systém udělal.

Děkuji vám za rozhovor a přeji vám do vašich dalších 
počinů mnoho štěstí.

Redakce závěrem
Věřím, že mecenášů, jakým pan Janeček bezesporu je, 
bude přibývat, stejně jako grantů na vědu a výzkum v ob-
lasti medicíny či zdravotnictví. Doufám, že granty budou 
směřovat i do řad nelékařských zdravotnických pracovní-
ků ČR, kteří svou vědeckou činností posouvají poznatky 
nejen v ošetřovatelství kupředu.

Marta Novotná
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Pomáhat pacientovi ulehčovat jeho ,,břemeno“ je 
smyslem povolání zdravotní sestry. Ošetřovatelská 
péče je náročná ve všech oborech medicíny, nicméně 
u sestry poskytující kvalitní onkologickou péči jsou 
vyžadovány rozsáhlé znalosti v oblasti protinádorové 
farmakologické léčby, ra-
dioterapie, paliativní péče, 
psychologie a dalších 
oborů.

Bohaté zkušenosti s ta-
kovou péčí mají sestry 
z chemoterapeutické 
ambulance v Pardubicích 
provozované nestátním 
zdravotnickým zařízením 
společnosti Multiscan 
s.r.o. Pacienti jsou zde 
léčeni komplexně, a to jak 
ambulantně, tak v podobě 
lůžkové péče ve spoluprá-
ci s Pardubickou krajskou 
nemocnicí. 
Práce sestry v ambulanci 
klinické onkologie a v che-
moterapeutickém staci-
onáři vyžaduje neustálé 
vzdělávání. Účastní se 
odborných konferencí 
a seminářů, kurzů pro 
stomasestry, doplňují si 
vysokoškolské vzdělání. 
Podporována je publikační 
a vědecká činnost zaměstnanců, probíhá zde také 
výuka a praxe studentů ze zdravotnických fakult.
Na všech pracovištích dochází průběžně k moderni-
zaci přístrojového vybavení. V blízké budoucnosti se 

plánuje přechod na elektronickou komunikaci s cent-
rální přípravou cytostatik. Probíhá spolupráce s am-
bulancí bolesti, agenturami domácí péče, nutričními 
specialisty, hospici a psychology a sítí spádových 
ambulancí klinické onkologie na detašovaných praco-
vištích v Chrudimi, Svitavách a v Ústí nad Orlicí.
U mnohých pacientů je s léčbou zářením indikována 
konkomitantní chemoterapie. Jsou využívány nejno-
vější metody v oboru: ozařování svazkem s modulo-
vanou intenzitou (IMRT) a IMRT kyv. Umožňují výrazné 
zvýšení dodávané léčebné dávky záření do tumoru 

za současného šetření 
zdravých tkání. Pro účely 
plánování radioterapie jsou 
standardně používány me-
tody počítačové tomografi e 
(CT), nukleární magnetické 
rezonance (MR), pozitro-
nové emisní tomografi e 
spřažené s CT (PET/CT). 
Při ozařování pacientů se 
používá nejmodernější 
technika IGRT (radioterapie 
řízená obrazem), která pro 
ověření správné polohy 
na ozařovači využívá systém 
OBI (zobrazovací systém 
spřažený s urychlovačem). 
Tento systém umožňuje 
ověřit polohu pacienta z or-
togonálních RTG snímků, 
popř. CBCT provede náběr 
dat pro rekonstrukci CT 
obrazu. Data se pak srovnají 
s referenčními a následně se 
posoudí míra přesnosti po-
lohy pacienta. Díky instalaci 
zmiňovaných systémů patří 

onkologické centrum v Par-
dubicích k nejlépe vybaveným v ČR.
Jak v prostředí klinické radioterapie, tak v prostředí 
klinické onkologie sehrávají zdravotní sestry nezastu-
pitelnou roli. Jejich přínos je nejen ve výkonu ošetřo-

,,Nikdo není zbytečný na světě, 

   kdo ulehčuje břemeno jinému.“
Charles Dickens

 v ambulanci klinické onkologie

Práce sestry
Rozhovor



vatelské a sesterské péče, ale také, bohužel, v méně 
viditelné „přidané“ hodnotě v podobě širší komunika-
ce s pacientem. Za tento úkol a za způsob, jakým se 
ho dnes a denně zhošťují, by jim mělo patřit odpo-
vídající ocenění ze strany společnosti. Zeptali jsme 
se jedné z nich, slečny Mgr. Evy Valentové, staniční 
sestry ambulance klinické onkologie v Pardubicích, 
právě na tuto specifi ckou stránku výkonu povolání 
zdravotní sestry.

Co považuje na své práci za nejobtížnější?
Rozhodně komunikaci s pacientem. Každý z nich 
vyžaduje individuální přístup. Pacient přichází za léka-
řem s téměř absolutní nezna-
lostí vlastní situace a očekává 
plné seznámení se stavem 
a možnostmi léčby. Problém 
je, že jen setkání lékaře s pa-
cientem, který sděluje pacien-
tovi závažné informace týkající 
se jeho zdravotního stavu, je 
už samo o sobě velmi stresu-
jící. Takový člověk se nachází 
v nové životní roli – pacient 
s onkologickou diagnózou. 
Strach z budoucna, léčby, 
závažnosti diagnózy, možné 
prohry v ,,boji“ s nemocí zne-
možňují plné soustředění pa-
cienta na poskytované infor-
mace. Podepíše informované 
souhlasy a potvrdí, že všemu 
porozuměl, nicméně realita 
je jiná. V každodenní praxi se 
setkáváme s pacienty, kteří 
přicházejí na léčbu, aniž by 
přesně věděli co, jak a proč. 
Přičemž míra jejich potřeby 
informací je individuální. Ně-
kteří pacienti se stále dotazují 
a vyžadují nadmíru informací, na druhou stranu jsou 
tu pacienti, kteří se naopak vůbec nedotazují a svoji 
nemoc bagatelizují. Proto je třeba všem pacientům 
poskytnout plnohodnotné informace a zohlednit 
subjektivní požadavky každého pacienta. Komunikace 
sestry s pacientem nespočívá jen v poskytování infor-
mací, zvláště v onkologii jde o psychologický přístup, 
který zohledňuje všechny složky osobnosti pacienta. 
Každý nemocný se vyrovnává s faktem, že onemoc-
něl závažnou nemocí, velmi individuálně. Základním 
úkolem sestry je rozpoznat jeho aktuální potřeby 
vyplývající z dané fáze adaptace na onemocnění.

Zmínila jste, že práce sester vyžaduje indivi-
duální přístup k pacientovi, což je jistě v práci 
s onkologickými pacienty náročné. Co děláte 
pro to, aby u Vás nevznikl syndrom vyhoření?
Každodenní styk s pacienty, kteří jsou velmi vážně 
nemocní, je jistě vyčerpávající. Zvláště k tomu při-
spívá fakt, že pacienti navštěvují naše pracoviště 
v pravidelných intervalech i několik let. Známe jejich 
potřeby, problémy, životní situace, rodinné příslušníky, 
sdílíme jejich radost z vyléčení choroby či smutek 
z nepříznivého rozvoje onemocnění. Časté rozhovory 
s pacienty, u nichž jsou vyčerpány možnosti léčby, 

nás nutí přemýšlet o vlastní 
smrtelnosti, životních hod-
notách a etických aspek-
tech léčby. Z těchto důvodů 
je důležité, aby sestra byla 
především profesioná-
lem, který je schopen být 
pacientovi kvalitní oporou, 
ale zároveň si musí zacho-
vat určitý odstup od jeho 
problémů. Jedině tak bude 
moci poskytovat stejnou 
měrou kvalitní péči všem 
pacientům. S náročností 
této práce se vyrovnává 
každý po svém. Podstatou 
je odpoutat se od všed-
ních pracovních starostí 
a najít si čas pro své zájmy 
a aktivity, které vás naplňují. 
Důležité je také odpočívat 
a dodržovat zdravý životní 
styl. Já osobně si nejčastěji 
čistím hlavu sportem, ráda 
trávím čas s dobrými přáteli 
a rodinou.

Co je pro Vás motivací ve Vaší práci?
Pro mě je největší motivací spokojený a usměvavý 
pacient. Myslím si, že tato skutečnost je největším 
hnacím motorem jak pro mne, tak i pro většinu 
personálu. Nejen spokojenost našich pacientů, ale 
i mých kolegů, je pro mne velkou motivací i odměnou. 
Nechci, aby to znělo jako klišé, ale kolektiv sester 
v našem chemoterapeutickém stacionáři považuji 
za velmi dobrý. Je důležité, aby se člověk cítil dobře 
v kolektivu, obzvláště v naší práci, která je psychicky 
náročnější.

9

Rozhovor



V hlavní 
Blepharoplastika neboli 
plastická operace očních víček
Ing. Bc. Irena Kouřilováoči

   roli vaše
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N
aše oči jsou oteklé, nad i pod očima máme 
váčky – někdy až vaky. Oči bolí, kožní vaky 
tlačí na orbitu. K tomu se přidá ještě slzení 
očí a někdy i bolest hlavy. Že jsem právě 
popsala váš každodenní stav? A ještě 

k tomu je vám víc než čtyřicet? Pak je čas se sebou 
rychle něco udělat a absolvovat blepharoplastiku.

O podrobnější informace o tomto zákroku jsem požáda-
la MUDr. Danielu Holejšovskou, oční lékařku z benešov-
ské nemocnice Rudolfa a Stefanie, která má v této ob-
lasti bohaté zkušenosti. Vystudovala 1. lékařskou fakultu 
Univerzity Karlovy v Praze a poté nastoupila do Vítkovic-
ké nemocnice v Ostravě na oční oddělení, kde se kromě 
standardního očního vyšetření a léčby věnovala také 
operacím očních adnex včetně blepharoplastiky a ope-
racím šedého zákalu. Působila také na soukromém 
laserovém refrakčním pracovišti.

Paní doktorko, jaké jsou 
nejčastější důvody k provedení plastické 
operace víček?
Hlavní důvod je především estetický. Nejen ženy, ale 
i muži si přejí odstranění viditelných známek stárnutí pleti 
– příčin staršího a unavenějšího vzhledu, ke kterému 
s věkem přirozeně dochází díky snižování elastičnosti 
kůže a vytváření kožních nadbytků na víčkách, protože 
v této části lidského těla je kůže nejtenčí a nejjemnější. 
Tato operace se má provést raději dříve, než kůže úplně 
ztratí elastičnost, pak mohou být výsledky zbytečně 
horší. Proto by klienti neměli se zákrokem příliš dlouho 
váhat.

Další důvod je však i zdravotní – u některých lidí kožní 
převisy a tukové váčky výrazně omezují vidění, a způ-
sobují tak funkční poruchu. S tímto problémem k nám 

Moje zdraví

Každá z nás touží vypadat 
mladě, svěže a odpočatě. 
Bohužel, zvlášť po ránu nebo 
po náročné službě, se nám to 
moc nedaří. 



přicházejí nejen ženy, ale často právě muži. Klient 
v tomto případě může požádat o úhradu výkonu, pokud 
je proveden pracovištěm, které má s jeho zdravotní 
pojišťovnou uzavřenou smlouvu.

Co tedy konkrétně plastická 
operace přináší?
Výsledkem takového zákroku není jen zlepšení 
estetického vzhledu (větší projasněné oči, možnost 
znovu se líčit) a s ním spojené zlepšení psychiky, ale 
také to, že oči méně slzí, výrazně se sníží pocit únavy, 
tlak na oko a dochází ke zvětšení zorného pole.

Kdo může operaci bez obav podstoupit 
a jaká je předoperační příprava?
Vzhledem k tomu, že se jedná o výkon v lokální aneste-
zii, interní předoperační vyšetření není nutné, ale obec-
ným předpokladem je dobrý zdravotní stav. Důležitou 
součástí přípravy je podrobná konzultace s lékařem, 
který bude operaci očních víček provádět a který posu-
zuje případnou zvýšenou krvácivost (užívání Anopyrinu, 
Warfarinu atd.) a další faktory, které by mohly mít vliv 
na průběh operace a hojení. Naprosto nezbytné je oční 
vyšetření k vyloučení ptózy (což je taktéž důvod k ope-
račnímu zákroku, ale jiného typu), lagoftalmu (neschop-
nosti uzavřít oční štěrbinu), syndromu suchého oka, oční 
infekce atd., což jsou důvody, které operaci znemožňují.

Mohla byste nám tuto operaci 
stručně popsat?
Při tomto zákroku se pomocí kožních řezů od-
straňují přebytky kůže, tukových váčků a zbyt-
nělého okrouhlého svalu. Výkon je samo-
zřejmě bezbolestný – provádí se v místním 
znecitlivění. Operace obou horních víček 
trvá cca 45 minut, zákrok na dolních 
víčkách pak cca 55 minut. Dle doho-
dy s klientem a podle stavu tkání je 
možné provést operaci očních víček 
samostatně na horních či dolních 
víčkách, nebo zákrok kombinovat. 
Po operaci pacient odchází domů.

Jaký je pooperační průběh 
a jaké výsledky můžeme 
očekávat?
Po operaci jsou časté drobné 
krevní podlitiny a otoky, které 
vymizí za 10-14 dnů. Přechodně 

mohou být oči citlivější na světlo a zvýšeně slzet. 
První dva týdny je důležité vynechat fyzickou aktivitu, 
pobyt v prašném prostředí, ránu nemýt a chladit 
a 6 týdnů po operaci by se klient měl vyhýbat 
slunečnímu záření a nosit sluneční brýle (letní měsíce 
jsou proto k operaci nevhodné). V prvních několika 
pooperačních dnech se také doporučuje spát 
na zádech se zvýšenou polohou hlavy, aby nedošlo 
k jednostrannému otoku operovaných víček. Stehy 
se odstraňují za týden po zákroku. Výsledek operace 
začíná být patrný již po týdnu, úplný je viditelný asi 
za 6 měsíců.

Přetrvávání dobrého výsledku je individuální, závisí 
na kvalitě kůže, genetických predispozicích a životo- 
správě. Ve většině případů není nutné operaci opa-
kovat. Někdy však dochází k novému výhřezu tuku 
(cca po 8-10 letech) a pak je nutná reoperace, při které 
se použijí stejné řezy, a přístup je tak jednodušší než 
při první operaci.

Takže milé kolegyňky, ničeho se nebojme a pojďme 
se dívat na svět krásnějšíma očima.

Moje zdraví
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   Letíte na 
    dovolenou?

MUDr. Tomáš Klimovič

Aby mohla vzniknout hluboká žilní trombóza, 
musí být splněn některý z předpokladů, které 
popsal již ve druhé polovině 19. století ve své 

triádě slavný německý lékař R. Wirchow: omezení 
krevního proudu v žilním řečišti, zvýšení krevní sráž-
livosti či poškození žilní stěny. A právě při cestování 
v letadle působí několik faktorů, které mohou riziko 
žilní trombózy výrazně zvyšovat:

• V kabině letadla je nižší obsah kyslíku ve vzduchu 
a nízká vlhkost vzduchu, což refl exně vede k fyziolo-
gickému rozšíření průsvitu všech cév, včetně žil na 
dolních končetinách, a tím ke zpomalení proudu krve 
v žilním řečišti.

• Cestující pijí omezeně tekutiny, což způsobuje 
zahuštění krve, a tím se zvyšuje krevní srážlivost. Po-
případě konzumují alkoholické nápoje, které mohou 
svým močopudným účinkem ještě více působit na 
zvýšení hustoty tělesných tekutin.

• V ekonomické třídě jsou sedačky pro cestující 
umístěny velmi blízko vedle sebe a navíc jsou kon-
struovány do tzv. bezpečnostní polohy, což nutí ces-
tující sedět neustále s pokrčenými dolními končetina-
mi. Právě tato poloha vede ke stlačení podkolenní žíly 

a tím opětovně k omezení žilního toku v končetinách.

• Pospávání vsedě vede k poklesu svalového napětí 
končetin a tím rovněž ke zpomalení žilního proudu. 
Když se tyto popsané okolnosti spojí s některými 
rizikovými faktory žilní trombózy, které pacient již 
má, riziko žilní trombózy během cestování letadlem 
výrazně stoupá.

MUDr. Tomáš Klimovič

Právě při cestování letadlem v ekonomické třídě se 
zvyšuje riziko nebezpečné cestovní trombózy!

Moje zdraví

Jaké jsou rizikové faktory u cestujících, které 
se mohou spolupodílet na vzniku cestovní 
trombózy?

• obezita a vysoký vzrůst
• kuřáctví
• prodělaná trombóza hlubokých žil v minulosti
• operace pánve a dolních končetin nebo úrazy 
   proběhlé v nedávné době
• těhotenství
• užívání antikoncepce nebo hormonální léčby 
   v době přechodu
• přítomnost křečových žil na končetinách, proběhlé  
   povrchové záněty žil
• věk nad 65 let
• přítomnost poruchy krevní srážlivosti, tzv. trombo-
   fi lie, kterou má cca 3 - 5 % populace



INZERCE

Moje zdraví

Lze riziko cestovní trombózy snížit 
a pokud ano, jak?

Jaké jsou příznaky žilní trombózy 
a embolie během cestování?

Možnost onemocnění cestovní trombózou lze účinně 
snížit. Všichni, kteří cestují letadlem, by měli dodržovat 
následující zásady:

Podpůrné kompresivní punčochy MAXIS® RELAX snižují potíže 
počínající žilní nedostatečnosti - pocit únavy, tíhy a napětí 
v nohou, otoky. Jejich aplikace je také vhodná při výskytu 
drobných žilek na dolních končetinách. Je možné je 
použít jako prevenci rozvoje křečových žil 
v těhotenství či jako prevenci hlubokého 
zánětu žil.

Ces tu j te  bez t rombóz s  kompres ivn ími  punčochami 

wwwwwww.mmmaaxiss-mmmmeddiccca..cczwww.zilniporadna.cz

Moderní kompresivní punčochy 
vyrobené z vysoce kvalitních 
elastických materiálů s podílem 
mikrovlákna nebo bavlny.
Punčochy jsou určeny k léčbě 
chronické žilní nedostatečnosti.

il i d
Poslouchejte svoje nohy a klikněte ještě dnes na 

MMICCROO
BBRRILLAAANNNTT

o 

•Vhodné při cestování, jako 
prevence proti vzniku 
cestovní trombózy.

• bolest a teplo v dolní končetině
• pocit pálení kůže na končetině
• zarudnutí a otok kotníku nebo lýtka, popř. stehna
• náhlá bolest na hrudi a náhlý pocit nedostatku 
   vzduchu (příznaky plicní embolie)

Tyto příznaky se mohou projevit již během cestování, 
ale mohou se vyskytnout i s odstupem, až za 10-14 
dní po ukončení cesty. Při objevení se výše popsaných 
příznaků ihned vyhledejte lékaře, který zařídí další 
nezbytná vyšetření a popřípadě protisrážlivou léčbu. 
Návštěvu lékaře neodkládejte!

• cvičení končetin během letu – vstávat každou hodinu 
a projít se cca na 5 minut, není-li chůze dovolena, pak 
alespoň cvičit ploskami (zvedání nohou nahoru a dolů 
a otáčení v kotnících) minimálně 20x za hodinu

• dostatečný příjem tekutin – častější pití minimálně 
250 ml každé 2 hodiny, omezit na minimum příjem 
kávy a alkoholických nápojů (mají močopudný účinek, 
a tím zvyšují hustotu krve)

• neužívat léky na spaní a uklidnění – spánek snižuje 
svalové napětí v končetinách, což vede ke zpomalení 
krevního toku v žilách

• povolení si opasku, popř. rozepnutí knofl íku u těs-
ných kalhot – tím se sníží tlak v oblasti pánve, a vyhne-
me se tak snížení krevního toku v pánevních žilách

• neužívat ponožky a podkolenky s těsnou škrtící gu-
mou na horním okraji, popřípadě si zakoupit v prodejně 
zdravotních potřeb kompresivní punčochy I. třídy, které 
napomáhají návratu žilní krve z končetin

Poraďte se o problematice trombóz s odborníkem na www.zilniporadna.cz
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Při cestování po Thajsku jsme 
s kamarádkou prožily 3 krásné 
týdny plné zážitků a dojmů. Thaj-
sko je obrovská země a nejlepší 
z ní není kupodivu pouze moře 
a bílé písečné pláže (i když ty stojí 
opravdu za to). Za srdce mě chytil 
sever země. Uchvátil mě svou 
osobitostí, krásnou přírodou, skvě-
lou thajskou kuchyní a přístupem 
zdejších obyvatel k životu.

Adrenalinová noc v Bangkoku
Po příletu do Bangkoku jsme se ubytovaly ve skromném 
hotelu ve známé turistické ulici Khao Sun Road, osprcho-
valy se a vyrazily do víru velkoměsta. V Bangkoku je dobré 
zůstat nejvýše jeden až dva dny a přepravovat se nejlépe 
po řece (když nic jiného, alespoň se neotrávíte výfukovými 
plyny z vozítek Tuk Tuk). Náladu nám zvedla skvělá večeře. 
Neváhaly jsme a pustily se do thajské kuchyně, včetně 
dezertu v podobě malých banánových lívanečků.

První noc v Bangkoku byla vzrušující. Nad ránem nás pro-
budil hluk a posléze kouř, který se valil do našeho pokoje. 
Procitla jsem a vykřikla: ,,Růžo, vstávej, hoří!‘‘ Při pohledu 
z okna jsem zjistila, že je pod námi několik pater a be-
tonový dvůr. Požární schodiště chybělo. Jediná úniková 
cesta vedla přes hotelovou chodbu, kde hořelo. Ote-
vřela jsem dveře a zjistila, že kouř je vlastně bílý prášek, 
který se pomalu usazuje všude kolem. Prášek pocházel 
z hasicího přístroje, kterým se rozhodl jeden z návštěv-
níků z Francie hasit žízeň po nočním tahu. Vyrazily jsme 
z pokoje s batohy na zádech a šly vyjednávat jiný pokoj. 
Mezitím personál hotelu zavolal policii, ta milého Francou-
ze svlékla do naha a zkoumala, zda u sebe nemá drogy, 
nebo není zfetovaný. Jeho kumpáni vyjednávali s thajskou 
policií až do rána. Nás ubytovali ve strašném pokoji bez 
větráku a možnosti otevření oken.

Z Bangkoku přímo k mnichům
Z Bangkoku jsme vyrazily nočním vlakem do města 
Chiang Mai. Cesta byla pohodlná. Na noc nám obsluha 
rozložila lůžka, čistě povlékla, zabezpečila zavazadla 

skem

Když mám volno
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Cesta napříč
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a popřála dobrou noc. 
Probudily jsme se několik ki-
lometrů před městem. Čekala 
nás snídaně, ovoce, sendvič 
a teplý sladký čaj. Na nástupi-
šti v Chiang Mai už netrpělivě 
podupávali naháněči. Necha-
ly jsme se zlákat pro jeden 
z hotelů. Byla to skvělá volba. 
Chiang Mai je oproti Bangko-
ku malé, ale i tak dost rušné 
město, plné krásných památek 
a ulic s tradičním uměním a ruč-
ně vyráběnými výrobky.

V jednom z vatů (chrámů) jsme se s mnichy domluvily 
a zaplatily si meditační program. Vzápětí jsme pouze 
s malým batůžkem odjížděly s našim průvodcem po me-
ditačním světě do kláštera mimo civilizaci. Byl to nevšední 
zážitek, poznat život mnichů. Pro mě bylo nejtěžší po me-
ditacích nemluvit až do rána a za rozbřesku bez jediného 
slova vstát a věnovat se rituálům. 

Džunglí do pravěku
Z Chiang Mai jsme autobusem 
přejely do Mea Hong Sonu, který 
leží jen pár kilometrů od hranic 
s Barmou. Krom tradičních pamá-
tek a několika vatů jsme se roz-
hodly pro absolvování treku ve-
doucího džunglí. Naše skupinka 
šlapala několik hodin pralesem 
do prudkého kopce. Večer jsme 
dorazili do krásné vysokohorské 
vesničky, kde v každé chatrči 
na kůlech žila pravěkým způso-
bem jedna rodina. Po koupeli 
v dřevěném přístřešku jsme 
byli pozváni na večeři k jedné 
z rodin. Seděli jsme na zemi, uprostřed 
chatrče hořel oheň, jediný zdroj světla, který prozrazoval 
primitivní vybavení domácnosti, včetně obrovské postele, 
na níž ležely kožešiny a typické drsné látky různých barev-
ných odstínů. Bylo tam útulně. 

Druhý den nás čekala cesta zpět do civilizace. Velkou 
část trasy jsme se brodili řekou s křišťálově čistou vodou. 
Poobědvali jsme u rozdělaného ohně společně s naši-
mi průvodci. Tábořili jsme na kamenité plážičce, kterou 
vytvořila řeka. Po obědě, který se skládal z rýže, zeleni-
ny, pikantní červené omáčky a vařené krysy, jsme si dali 
výtečnou  papáju, thajsky zvanou malokó. 

k 
č--

Když mám volno

Bílé písečné pláže
Jen nerady jsme opouštěly sever Thajska, který nám obě-
ma přirostl k srdci. Stavily jsme se ve městě Ayutaya, kte-
ré kdysi bývalo hlavním městem Siamu (dnešního Thaj-
ska). Zde se natáčel fi lm Anna a král. Z Ayutayi jsme se 
přemístily do Bangkoku, odkud jsme s Thaiarways letěly 
na Krabi a odtud jsme trajektem přejely na souostroví Phi 
Phi. Bez nadsázky mohu říct, že je to oáza klidu, krásné 
přírody, zajímavých přírodních úkazů, zkrátka malý ráj. Phi 
Phi je lemováno rozmanitou tropickou fl órou a barevnými 
korálovými útesy. V roce 2004 bylo velmi poničeno vlnou 
tsunami. Dodnes ji připomínají Viewpointy, které slouží 
i jako evakuační místa pro další případnou ničivou kata-
strofu. Ubytovaly jsme se v ekologickém Whiking resortu. 
Překrásné dřevěné chatičky s bambusovými verandami 
a závěsnou houpací sítí jsou vybudovány z přírodních 
materiálů, které pocházejí přímo z Phi Phi.

Chtěly jsme cestovat dál, ale krásný ostrov Phi Phi nás 
k sobě připoutal a my odjížděly v nejzazším možném 
termínu tak, abychom stíhali letadlo zpět do Čech.

Thajsko v kostce
Hlavní město: BangkokČasový posun: + 7 hodinNáboženství: buddhismus, islám, křesťanstvíStátní zřízení: královstvíKrál: Ráma IX. Pchúmipchón AdunjadétMěna: baht (THB)

Z dopisů redakci
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Nalodili jsme se v ital-
ském Janově, odkud 
jsme vypluli směr 
Barcelona. V olympij-
ském městě energicky 
pulzujícím životem 
jsme se vydali pře-
devším po stopách 
Antonia Gaudího. 
Bez jeho architektury 
by byla Barcelona 

asi jako Praha bez Hradčan. Díky originální 
směsici secese, modernismu, motivů z živé přírody, 
nádechu španělského orientu a výrazných barev 
byly některé jeho stavby zařazeny i do seznamu 
světového dědictví UNESCO. Nejznámější Sagra-
da Família se začala stavět už v r. 1882 a sbírky 
na její dokončení připomínají naše Národní divadlo. 
Za nejfantasknější Gaudího dům je považován 
Casa Batlló se střechou v podobě hřbetu prehisto-
rického ještěra, balkony ve tvaru ozubených rybích 
úst a dalšími prvky živé přírody. O Gaudím propa-
gované harmonii architektury a přírody dokonale 
přesvědčí park Güell, v jehož centru se nachází 
jeho muzeum. V  Barceloně nás upoutaly také 
zvlášť originální živé sochy.

Marocká Casablanca 
nás přivítala paláci, 
mešitami, tajemnými 
suky a palmovými 
háji. Má dvě části, 
a to starou medinu, 
obehnanou hradbami 
a obklopenou přísta-
vem, a nové město, vy-
budované Francouzi. Dominantu tvoří mešita Hassa-
na II., monumentální stavba leží částečně na umělém 
ostrově (jako symbol Alláhova trůnu, který podle koránu 
stojí na vodě). Jde o relativně „novou památku“, slav-
nostně otevřenou v r. 1993, jejíž 200metrový minaret 
je nejvyšší stavbou v zemi. Třetí největší mešita světa 
dokáže pojmout až 25 000 věřících a dalších 80 000 
se vejde na nádvoří. Údajně by se do ní mohl umístit 
římský Chrám sv. Petra. Stala se symbolem města asi 
jako Eiffelovka pro Paříž a Maročané jsou na ni nále-
žitě hrdí, vždyť i ona vznikla také z prostředků veřejné 
sbírky, o její dobrovolnosti by se ale dalo pochybovat. 
Kromě maurského stylu se v Casablance projevuje 
i vliv Francouzů, zejména ve francouzském centru 
Place Mohammed V. s prvky art deca a v katedrále 
Sacré Coeur. Při procházení ulicemi Casablancy se 
vybavují scény ze stejnojmenného fi lmu, jednoho 
z nejkultovnějších snímků všech dob, ověnčeného 
třemi Oscary. Odplouvali jsme až za tmy, a tak jsme 
mohli sledovat laserový paprsek vycházející z minare-

tu a směřující k Mekce.

Náš směr byl ale Tenerife. Jedinečná scené-
rie tohoto sopečného ostrova nás uchvátila. 
Jeho symbol a současně nejvyšší hora Špa-

nělska Pico del Teide, 3 718 m, je dodnes činná 
sopka. Ne nadarmo se o něm mluví jako o ost-

rovu věčného jara. Na jeho typické trojúhelníkové 

N
s

Z lodního deníku
Těm, kdo rádi cestují po vodě, nabízím inspiraci 
při vzpomínkách na svou lodní plavbu.
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ploše můžete díky 
odlišným klimatic-
kým podmínkám 
trhat banány 
na plantážích 
a za chvíli už se 
koulovat v zasně-
žených horách. 
Komu by nevadi-

lo vyměnit na Vánoce 
klasický stromeček za květy vánočních hvězd, je to pro 
něj ideální místo, rostou tu všude prakticky jako plevel.

Pokračovali jsme na květinový ostrov Madeira. 
Těšili jsme se na procházku podél levád a opojné 
vůně okolní bujné vegetace. Vyrazili jsme taxíkem 
do vnitrozemí, ale silný déšť změnil turistickou trasu 
v potok, kterým bylo nutno brodit, a tak někteří výlet 
záhy vzdali. Ani my jsme si očekávané úchvatné po-
hledy přes provazy deště nevychutnali. Byl to začá-
tek přírodní katastrofy, která postihla Madeiru plnou 
silou o pár dnů později, kdy lijáky způsobily povodně 
nejhorší za posledních 100 let a nechaly za sebou 
zpustošenou zemi, několik desítek mrtvých, mnoho 
obyvatel bez střechy nad hlavou, nefungující vodovo-
dy, kanalizaci, elektřinu i telefony. Hrůzné záběry jsme 
pak sledovali už jen v televizním zpravodajství.

Z Funchalu jsme po dnu 
na moři dorazili do an-
daluské Malagy, která 
nadchne romantickým 
starým městem ovlivně-
ným muslimskou kul-
turou. Nesledovali jsme 
sice býčí zápas přímo 
v aréně, ale stačilo z vrcholu, 
na němž se nachází pevnost La Alcazaba (z r. 1065, 
nyní muzeum) pozorovat, jak se toreadoři v aréně 
připravují na budoucí zápasy. Jde sice o tradici, 
která ke Španělsku neodmyslitelně patří, ale nejsem 
schopna obdivovat tuhle krutou zábavu a toreadory 
nepovažuji za hrdiny. Zážitkem pro mne byla návště-
va muzea zdejšího slavného rodáka – Pabla Picassa 
(i když mu poslední dobou proslulostí konkuruje Anto-
nio Banderas). Nešlo nekoupit si aspoň malý obrázek 
na památku. Stejně jako nešlo být v Malaze a nedat si 
skleničku nápoje stejného jména a nepřikousnout pár 
tapas.

A pak už nás dělil 
jen poslední den 
na vodě od prohlíd-
ky Věčného města 
Říma. K jeho nej-
známějším antickým 
památkám patří Kolose-
um z roku 80, největší antické divadlo, dále téměř 
úplně zachovaný Pantheon (v současné podobě 
z let 118 - 128), zbytky Fora Romana, mohutné 
Caracallovy lázně (kolem 217), triumfální oblouky, 
Andělský hrad, vodovody, množství menších sta-
veb a základy později přestavěných budov. Řím 
se také už od starověku pyšní světově proslulým 
systémem veřejných vodovodů s na něj nava-
zující soustavou umělecky cenných a turisticky 
atraktivních fontán a kašen. Dno té nejproslulejší 
– Fontány di Trevi – se blýská mincemi všech, 
kdo se sem chtějí vrátit. Jako centrum křesťanství 
se Řím pyšní množstvím chrámů, kostelů a bazi-
lik. Dolce vita in bella Italia – město kypící životem 
v každé roční době, libozvučnou italštinu zaslech-
nete mezi směsicí jazyků turistů ze všech koutů 
světa, a všude úžasné presso, čím obyčejnější 
lidová caffetteria, tím lepší.

Ale všechno jednou končí, a tak nám nezbylo 
než vyměnit loď zase za autobus a nastoupit na 
zpáteční cestu do Prahy. Těm, koho mé vyprávění 
zaujalo, doporučuji prohlédnout si webové strán-
ky: www.polster-pohl.cz a třeba si na nich vybrat 
tu svou dovolenou.

Hana Kaiserová
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Cestujeme
Když mám volno

18

po vodě
Pavel Hanuška

Vodáctví zaznamenalo v posledních desetiletích velký 
rozmach, především díky novým materiálům, ze kterých 
jsou stavěny „nerozbitné“ lodě. Tím se z něj stal sport pro 
ty nejširší vrstvy. Ovšem má to i své negativní stránky. Mo-
derní loď si půjčí a zvládá i úplný začátečník. Ale nástrahy 
vodního živlu a jeho nebezpečí zůstala stále stejná. Proto 
je vždy důležité vzít si s sebou zkušenějšího vodáka 
a neriskovat zdraví nebo dokonce život. Některé atraktivní 
vodácké trasy vedou chráněnými přírodními územími 
nebo přímo národními parky, takže je nutné dobře znát, 
jak se nejen na vodě, ale i na březích chovat.

Morava je krásná země i řeka
Řeka Morava protéká napříč celým územím, které 
nese její jméno. Najdete tady chráněné přírodní 
oblasti i velká města. Nejčastější trasou je ta mezi 
Bartoňovem a Olomoucí, na jejímž úseku řeka pro-
téká CHKO Litovelské Pomoraví. Začínající i mírně 
pokročilí vodáci, kteří nemají vlastní vybavení, si 
mohou zapůjčit nafukovací kanoe nebo rafty. Ty jsou 
výhodné nejen z hlediska bezpečnosti, ale také při 
občasném přenášení lodě přes nesjízdné jezy nebo 
překážky v korytu řeky (spadlé stromy apod.). Pro 
první noc je třeba se vybavit vlastním stanem, druhou 
noc je možné strávit pohodlně v penzionu Vila Háj 
v Třeštině.

Prodloužený víkend pro 3člennou rodinu na Moravě
• ubytování na 1 noc v kempu ve vlastním 
   stanu a 1 noc v penzionu
• zapůjčení lodě, pádel, vest, sudu 
   na osobní věci a mapy
• předání lodě na místě začátku a konce plavby

Cena za 3 osoby
2 640 – 2 860 Kč
www.pklode.cz

Šumava s omezeními
Otava, Vydra a Vltava jsou tři hlavní vodácké trasy 
Šumavy. Ty první dvě jsou bez omezení, ale na části 
horního toku Vltavy platí přísný režim s povinnou 
registrací lodě a s výraznými omezeními. Právě 
na Vltavě, ovšem už za Lipenskou přehradou, najdete 
vodácký Kemp Vltava. Ubytovat se tady můžete 
ve vlastních stanech, nebo pohodlněji v chatičkách. 
Všechno vybavení pro plavbu, včetně map, vám tady 
zapůjčí a doporučí i vhodné trasy. Současně zajistí 
odvoz na místo začátku a z místa ukončení plavby.

Prodloužený víkend pro 3člennou rodinu ve vo-
dáckém Kempu Vltava
• ubytování na 2 noci v chatce (stravování 
   možno v restauraci kempu)
• zapůjčení lodě, pádel, vest, sudu 
   na osobní věci a mapy
• 2x odvoz: na místo začátku plavby a 
   z cílového místa zpět do kempu

Cena za 3 osoby
2 500 - 2 800 Kč
www.kempvltava.cz
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Perla středních Čech – Křivoklát
Oblast na severozápad od Berouna je jednou 
z mála velkých souvislých lesnatých oblastí 
v českém vnitrozemí. Nabízí nejen procházky 
lesy a po kopcích, ale také mnoho přírodních 
a kulturních památek. Hrady a zámky jsou vždy 
vděčným cílem výletů. A na Křivoklátsku jich 
najdete skutečně dost a dost. A kde jinde se 
ubytovat, než přímo „u zdroje“. Tedy u hradu 
Křivoklát. A u zdroje skutečně budete, pro-
tože hotel Roztoky má i vlastní pivovar, a tak 
se po celodenním bloudění lesy a putování 
po hradech můžete řádně osvěžit.
Víkend pro 2 osoby
• ubytování na 2 noci bez stravy 
   (snídaně, obědy, večeře v restauraci 
    výběrem z jídelního lístku)
• 1x hodinový pronájem bowlingové dráhy

  Cena za 2 osoby
    1 100 - 1 500 Kč
     www.hotelroztoky.cz

Cesta za vínem
Vinařské cyklostezky jsou dnes hodně populární, ale 
existují i trasy pro pěší turisty. Navíc po ochutnáv-
kách ve vinných sklípcích je bezpečnější dopravit se 
po vlastních nohách než osedlat dvoukolové přibli-
žovadlo. Určitě jednou z nejvhodnějších oblastí pro 
takové výlety je okolí Velkých Pavlovic. Najdete tady 
značené tematické stezky, např. „Krajem André“, 
nebo trasu „Modré hory“. A pro ty, kteří se s vínem 
nechtějí rozloučit během celého pobytu, je ideál- 
ním ubytováním pronájem apartmánu přímo 
nad sklípkem ve Velkých Pavlovicích.

Víkend pro 2 osoby
• ubytování na 2 noci bez stravy

Cena za apartmán (max 4 osoby)
2 500 Kč
www.vinny-sklep-ubytovani-jizni-morava.cz

Když mám volno
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Pěší turistika má v našich krajích skutečnou tradici. 
Náš systém turistického značení je celosvětovým 
unikátem, který zatím nikdo nepřekonal. A tak vydat 
se po barevných značkách prakticky na kterémkoliv 
místě ČR na výlet není žádným problém. Chce to jen 
dobrou mapu, dobré boty a dobré oblečení. A pak jen 
chuť poznávat a udělat něco pro své zdraví.

• ubytování na 2 noci b
   (snídaně, obědy, več
    výběrem z jídelního 
•••• 1x hodinový pronáje

  CeCenana zza a 22 ososobobbyy
    111 101000 00 - 11 50505 000KčKčK
   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww hhhhhhhhh.h ttttttotototot llllllelelelrororoztztztztztztzt kokkokokokokokokokoky.y.y.yy.y.yyy ccccccccccc

i po souši
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R
ozhovor 

Sympatická tmavovláska, 
studentka katolického 
gymnázia v Třebíči. 
V 18 letech získala 
s obrovským náskokem 
před ostatními dívkami 
titul Česká Miss 2010. 
Je nejen krásná, 
ale umí také zpívat.

 s Jitkou 
Válkovou
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1 Jitko, zaujmete nejen svým vzhledem, ale 
i svým hudebním projevem. Dostala jste se 
do fi nále SuperStar, zkoušela jste štěstí v anke-

tě Český slavík. Účastnila jste se konkurzu na roli 
v původním českém muzikálu Quasimodo. Přiznala 
jste se, že zpěv považujete za důležitější než mode-
ling. Milujete rock a dokazujete to zpěvem v roc-
kových kapelách. Prozradíte nám, jaké jsou Vaše 
další plány na hudební scéně?

Když to tak poslouchám, je toho opravdu hodně. Nic-
méně, odmalička jsem si přála být zpěvačkou s tím, že 
jsem zároveň obdivovala missky v televizi a sledovala 
každé fi nále této soutěže. Dívala jsem se samozřejmě 
i na SuperStar a přála si být v životě úspěšná. Jako 
malá jsem chtěla bydlet v Praze, protože jsem vědě-
la, že z Prahy jsou všichni slavní z časopisů, televizí 
a že bych se tam s nimi mohla potkat. Proto jsem se 
do Prahy vždy těšila. Plánů mám hodně, ten nejdůleži-
tější a na prvním místě je určitě škola, je hrozně těžké 
se znovu dostat do učení, ale minimálně maturita je 
pro mne důležitá. Kvůli Miss jsem školu přerušila, 
byla jsem ve třetím ročníku, věřila jsem, že kdybych 
měla před maturitou, tak to 
hned dodělám, ale práce bylo 
opravdu hodně a já jsem taková 
poctivka, že nerada dělám něco 
na 50 %. Dále bych v tomto roce 
ráda vytvořila své vlastní CD, 
samozřejmě v rockovém duchu. 
Také jsem nazpívala dva duety s Josefem Vágnerem 
a k jednomu z nich, který je trochu rockovější, budeme 
letos dělat videoklip, který bude opravdu zajímavý...

2 Do povědomí české veřejnosti jste se dostala 
především díky svému vítězství v soutěži Miss 
2010. Jak jste si ten rok panování na trůnu 

krásy užila a jaké byly Vaše pocity při předávání 
korunky své nástupkyni? Vaše interpretace Madon-
niny písně Like a Virgin při této příležitosti nene-
chala nikoho z přítomných pánů netečným.

Vítězství v Miss bylo zlomovým okamžikem mého 
života, vše se otočilo o 180 stupňů, přestěhovala 
jsem se do Prahy, našla jsem tu toho nejlepšího muže 
pod sluncem, a to svého přítele. Ve všem mi hrozně 
pomohl, bez něj bych se tady v Praze ztratila... Celý 
rok byl pro mne z 99 % příjemný, zažila jsem toho 
opravdu hrozně moc, včetně Miss Universe v Las 
Vegas. Začala jsem dělat to, co mne opravdu baví, 
a to je zpívání. Myslím si, že jsem vytěžila z toho roku 
maximum, co jsem mohla. A jak by si mnozí mohli 
myslet, že to po roce vše končí, pro mne ne, naopak, 

ten rok byl pro mne takovým odrazovým můstkem 
ke všemu dalšímu. „Předávání korunky“ jsem se bála 
a byla jsem malinko dojatá, když jsem si celý rok pro-
mítla a uvědomila, jak hrozně rychle to uteklo. Ale vše 
jde dál a tak věci prostě chodí, každá máme stejnou 
šanci a naším úkolem je, uchopit ji co nejlépe a hlavně 
pracovat a nepřestávat. Při fi nále vyhlašování letošní 
České Miss jsem měla možnost zazpívat, mnozí si my-
sleli, že to nezpívám já, ale byla jsem to já. Jen jsem 
původní verzi trochu pozměnila k obrazu svému. Přes-
to, že Madonna není můj idol, to dopadlo dobře. Líbilo 
se mi i propojení s fi nalistkami, které měly v některých 
částech se mnou společnou choreografi i.

3 Vystupovala jste také na další soutěži krásy, 
čtenářkám tohoto časopisu dobře známé Miss 
sestře 2010. Některé z nich, které si přišly za-

tančit na ples sester, během něhož proběhlo fi nále 
soutěže a vyhlášení výsledků, Vás mohly vidět při 
gratulování vítězce a slyšet Váš zpěv. Jak jste se 
mezi sestřičkami cítila?

Cítila jsem se skvěle, nejenom 
díky nádhernému prostředí 
v Obecním domě, ale také díky 
krásným a milým dívkám, sest-
řičkám. Je to možná i proto, že 
bych chtěla pokračovat ve studiu 
a nejlépe vysoké školy zaměřené 

na zdravotnictví. Snila jsem např. o stomatologii, mám 
ráda hlavně biologii, chemii, fyziku a všechny přírodo-
vědné obory a k tomu komunikaci s lidmi, takže bych 
se v budoucnu chtěla stát doktorkou.

4 Při pohledu na Vás – mladou, krásnou a zdra-
vě vyhlížející mi připadá otázka, zda máte 
nějaké vlastní zkušenosti se zdravotnictvím, 

absolutně nepatřičná. Nicméně přesto – máte?

Tak v mojí rodině nikdo kromě bratra Jana ve zdra-
votnictví nepracuje, bratr je instrumentářem na sále. 
Sama mám zkušenosti jako pacient, ale naštěstí jen 
ty dobré. Ležela jsem v nemocnici jen s pár zlome-
ninami, otřesem mozku a pak, když jsem byla malá 
po operaci, ale to už si nepamatuji, jen drobné 
záblesky.

5V rámci svých společenských aktivit vystupu-
jete nejen ve světě showbyznysu, ale účastníte 
se také akcí charitativního typu. Přišla jste 

potěšit například dětské pacienty na oddělení trau-

…mezi sestřičkami 
 jsem se cítila skvěle…

Rozhovor



matologie královéhradecké nemocnice. Plánujete 
pokračovat v této činnosti?

Sama žádnou nadaci zatím nemám, a proto se snažím 
pomáhat, kde můžu, Česká Miss spolupracuje napří-
klad s nadací Terezy Maxové. Jinak jsem se začala 
více zapojovat do akcí nadace FOR JANE, která je 
z Třebíče, například 3. září bude v Třebíči koncert, kde 
budu vystupovat nejenom já, ale třeba i Jan Budař  
nebo Nasty a bude se vybírat částka pro Pavlíka, 
malého kluka, který je po mozkové obrně a potřebuje 
peníze na rehabilitaci. Je mladý a má hodně síly, takže 
je zde velká šance na uzdravení a zlepšení jeho stavu. 
Dále mne čekají akce s dětmi z dětských domovů 
nebo koncert pro mentálně postižené děti v Třebíči. 
Pro mne je důležité, že mne to baví a o to víc, když 
vidím, že mají nejenom děti radost.

6Když jsme u plánů – 
blíží se léto, můžu se zeptat, kam se letos 
chystáte?

Letos bude léto hodně cestovatelské, chystám se 
s přítelem na výlet do Londýna, hlavně na památky. 
Jsme oba turisticky založení, od minulého roku jsme 
navštívili v ČR mnoho hradů a zámků, takže o prázd-
ninách pojedeme i na túru na kolech, těším se také 
na stanování a houbaření, které mne moc baví. Miluji 
to brzké ranní vstávání, když je ještě nad lesem opar....
Kromě Čech se vydám s rodiči a synovcem na dovole-
nou do Tuniska, rodiče poletí k moři podruhé, popr-
vé byli minulý rok také se mnou, když jsem vyhrála 
zájezd na Krétu pro 3 osoby. Moc se jim to líbilo, byli 
poprvé společně na dovolené a poprvé u moře. Jinak 
s přítelem pojedeme ještě do Chorvatska a koncem 
léta mne čeká taková pracovní cesta do Mexika, kde 
budu zpívat v rámci kongresu vlasové kosmetiky Miss 
Universe. Takže léto plné zážitků.

7 Zatím jsme mluvily hlavně o zpěvu, jaké jsou 
Vaše další záliby? Slyšela jsem, že jste se vrh-
la na aerobik, a to velmi aktivně, chtěla byste 

se dostat až na Mistrovství republiky v aerobiku. 
Je to tak?

Tak k mým zálibám patří kromě hudby a zpěvu i záliba 
v jídle, myslím tím v různých specialitkách. Sama 
se zaměřuji hlavně na BIO potraviny, jsem částečná 
vegetariánka, takže jsem v jídle hodně vybíravá. Baví 
mne vše možné, ráda vařím, peču, ale mám ráda 
i domácí práce a výtvarné aktivity, a tak kromě luxová-
ní a utírání prachu zkouším i různé techniky malování 
na sklo, ubrouskovou techniku a podobně.
Samozřejmě se věnuji také sportování, plánuji pořídit 
si kolečkové brusle, protože bruslení mám hrozně 
ráda, jak na ledě, tak na suchu, ještě to ale musím 
naučit svého přítele.
A teď k aerobiku, byla to pro mne velká výzva, protože 
jsem aerobik nikdy necvičila a musím říct, že step 
aerobik je dost náročný. Ale překonala jsem se a za-
čala trénovat a chytlo mne to, je to i velká zábava. 
Uvidíme, jak to všechno dopadne, snad co nejlépe...

8 A na závěr se Vás už zeptám jen, zda 
nechcete vzkázat něco 
našim sestřičkám?

Chtěla bych všem sestřičkám popřát hlavně krásné 
léto plné pohody a sluníčka a ať mají jen samé hodné 
pacienty....i nadřízené.

Děkuji za rozhovor.

Marta Novotná
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Krása je v každé z vás 

Jaká by m la být? 
M la by mít 5 S.  
 Sympatická 
 Srde ná 
 Spolehlivá
 Spole enská
 Stylová

Registrace do sout že probíhá od 1. kv tna 2011 na 
stránkách www.misssestra.cz a potrvá do 31. srpna 2011.

Kouzlo osobnosti bude hodnotit ve ejnost i odborná porota.

Miss sestra 2011 bude vyhlášena 17. 2. 2012 na Žofín  p i p íležitosti 
3. reprezenta ního plesu Sestry na sál!

Miss sestra 2011

Hledá se

o nejsympati t jší sest i ku R!

P ihlaste se do sout že

www.misSsestra.cz

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

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

PARTNE I: MEDIÁLNÍ PARTNER:

Miss sestra 2012 - inzerce Sesterna - 210x270.indd   1 17.6.2011   11:30:51



velmi děkujeme za všechny došlé vyluštěné křížovky z čísla 1/2011. 
Gratulujeme 7 výherkyním a posíláme jim balíčky od společnosti 
Expharma, s.r.o., která již třetím rokem dodává do českých lékáren 
dvacet pět klinickým výzkumem podporovaných fytoterapeutických 
produktů ARKOKAPSLE®.

Správná tajenka křížovky z čísla 1/2011 zní: 
Arkokapsle, to je síla léčivých rostlin.

V tomto čísle Sesterny máme pro vás, luštitelky a luštitele, další 
překvapení. 5 úspěšných výherkyň/výherců obdrží balíčky od spo-

lečnosti ZEPTER COSMETICS. Laboratoře Zepter ve Švýcarsku 
používají nejnovější biotechnologické postupy k výrobě kosmetic-
kých výrobků z čerstvých rostlinných výtažků a rostlinných bílkovin, 
které mají silné zpevňující a hydratační účinky a které obnovují 
epidermální buňky v boji proti stárnutí. Kompletní řady péče o pleť 
pro všechny typy pleti: Swisso Logical, založené na přírodních 
výtažcích z echinacey a jejích zázračných vlastnostech, a Swiss 
Nature, založené na přírodních výtažcích z protěže alpské s přírod-
ní ochranou proti volným radikálům.

Více o společnosti ZEPTER COSMETICS naleznete na
http://country.zepter.com/eshop.cz.php

Tajenku zasílejte do 31. 7. 2011 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 2/2011.
Nezapomeňte uvést zpáteční adresu, na kterou si přejete zaslat 
dárek, pokud se na vás štěstí usměje.

Soutěžíme
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  Výherkyně:
  Markéta Jedlinská (Rosice)
  Lenka Hejduková (Zámrsk)
  Marcela Murasová (Brušperk)
  Markéta Valentová (Pelhřimov)
  Věra Pojmanová (Havlíčkův Brod)
  Tereza Beštová (Brandýs nad Labem)
  Věra Zajíčková (Děčín)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
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Pro paní Moniku zvolil tým imagemakerů společnosti 
Steilmann nejprve  sportovně elegantní kombinaci 
halenky, 7/8 kalhot a vesty, což celkově vyznělo 
jako velmi promyšlené, až žensky rafi nované oble-
čení. Objevuje se zde hned několik velmi trendo-
vých prvků, jakými jsou např. vrstvení různých 
druhů oblečení, návrat modré barvy i kombina-
ce romantických a sportovních detailů.

Bavlněná košilová halenka zdobená jemný-
mi volánky s modrobílým proužkem působí 
velmi čistě a tvoří základ celého outfi tu. Je 
doplněna vestičkou z viskózy – tenclu, na které 
je nápadné módní napodobení ručního obšívání 
švů. Letní styl podtrhují pohodlné 7/8 kalhoty z materiálu ve slo-
žení bavlna a elastan. Nedílnou součástí každého oblečení je 
šperk a kabelka – barevně i stylově přesně sladěné.

Letní období přináší i slavnostní chvíle, kdy se každá žena nej-
lépe cítí v elegantních šatech. Pro takové příležitosti, ale nejen 
pro ně, jsme pro paní Moniku vybrali pouzdrové šaty ze 100% 
bavlny s velmi příjemným povrchem, zdobené jen nenápadný-
mi kapsami s knofl íky. Tyto šaty lze využít i jako šatovou sukni, 
jestliže podvléknete tričko nebo halenku. V našem případě 
jsme paní Monice nabídli přes šaty velmi slušivé nepodšívko-
vané sako krabicového tvaru se zvýrazněnými rameny a úz-
kými klopami. Na první pohled zaujme nádherná pink barva 
saka, která vhodně kontrastuje s černými šaty a báječně ladí 
s letním barevnostním typem paní Moniky.

Všeobecná sestra
FN Plzeň - oddělení ortopedie

Proč se do Proměn přihlásila?
,,Chtěla bych změnit účes, se kterým 
si nevím rady, a poradit s líčením.‘‘

PROMĚNA 
paní Moniky

Sako – 2 990 Kč 
Šaty – 2 990 Kč
Šperk – 690 Kč

Proměny

Změna stylu oblékání
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Vizážistka společnosi ZEPTER COSMETICS 
Martina Křížová nejdříve použila hydratač-
ní krém z řady SWISSO LOGICAL, který 
obsahuje čerstvý výtažek z byliny echina-
cea, dále kyselinu hyaluronovou, která má 
liftingové schopnosti. Pleť je po aplikaci 
pevnější a dostatečně hydratovaná, připra-
vená na aplikaci tekutého make-upu. Odstín 
NATURAL TAN sjednotil pleť a dodal sameto-
vý efekt, kterému pomohl také krycí kompaktní 
pudr. Nesmíme zapomenout ani na tvářenku 
v barvě WILD ORCHID, která dotvořila zdra-
vý ruměnec a glamour look.

Pro dotvoření přitažlivého pohledu 
bylo zvýrazněno a prodlouženo 
obočí. Zářivost očím dodal oční stín 
PEARLY PINK a PLUM DAZZLE. Řa-
senka již pouze umocnila hloubku 
pohledu a maximální objem řas.

Halenka – 2 490 Kč
Vesta – 1 990 Kč
Šperk – 690 Kč

PŘED PO

22227222222222222
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Halenka – 2 490 Kč
VeV sta – 1 990 Kč
Šperk – 690 Kč

Proměny

Ošetření pleti 
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make-upu

Líčení 
očí
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Řada dekorativní kosmetiky, která byla použita k Promě-
nám, se nazývá SWISSO LOGICAL EXXXTRA.
Je výjimečná pro velice výjimečnou ženu, jako jste vy, která 
chce pečovat o svoji pleť pomocí sofi stikované řady výrob-
ků 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 neodola-
telná při společenských příležitostech.
Víme totiž, že jste vždy EXXXTRA a výjimečná tak, jak to 
umíte jen vy sama.

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

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

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

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

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 úspě-
 chy na domácí, ale také zahraniční kadeřnické scéně
• Veškeré vlasové úpravy
• Střih – všechny techniky
• Barvení – novinka: french contrast!
• Barvy: L´Oréal
• Účesy pro slavnostní příležitosti
• Aplikace profesionální vlasové kosmetiky předních   
 značek L´Oreal Professionnel a série Expert
• Péči o zdraví vlasů
• Vlasové kúry, zábaly, masáže ap.
• Ošetření prostředky osvědčených značek: 
 Kerastase (luxusní řada pěstících produktů)
• Bezplatné poradenství pro domácí ošetřování

 Více na www.jarkacechova.cz
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www.beautyclub.cz
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Život je

Pošlete svou přihlášku 
do Proměn!

 změna!
 
Vážené čtenářky i čtenáři,

jednou z pravidelných rubrik, se kterou 
se v časopise Sesterna setkáváte, 
jsou Proměny. 

Většinou to řešíme návštěvou kadeřníka, či doplněním něčeho 
nového do šatníku. Prostě uděláme si radost. Ale co takhle kompletní změna vi-
záže? Svěřit se do rukou opravdových odborníků a nechat ze sebe udělat nového člo-
věka? Třeba znáte někoho, kdo už takovou proměnu podstoupil. Pokud ano, asi víte, že 
se projevila nejen na jeho vzhledu a jiném stylu oblečení. Takový zásah působí pozitivně i na 
psychiku člověka, vzroste jeho sebedůvěra. Sestry jsou ženy jako všechny jiné a chtějí se líbit. 
A  otázku – „co na sebe“ – řeší možná ještě intenzivněji než ostatní právě díky tomu, že pracovní část 
dne tráví v sesterském a ve volném čase si to chtějí vynahradit. Proto jsme se rozhodli vyjít vstříc a zá-
jemcům umožnit zcela se proměnit. Naše nabídka je určena, stejně jako celý časopis, pro všechny nelé-
kařské pracovníky ve zdravotnictví, pány nevyjímaje. Co ještě dodat? Budeme se těšit na vaše přihlášky 
a vy se naopak můžete těšit na příjemně strávený den, kdy se nebudete muset o nic starat a všichni se 
budou starat o vás a budou vás opečovávat. A samozřejmě také na výsledek této profesionální péče.
Svou přihlášku do „Proměn“ posílejte na adresu redakce@sesterna.cz

Vaše redakce
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Na období červenec až srpen 2011

Autor horoskopů Herold Bayer

Beran
Dostáváte se do období řešení majetku. Nebojte se toho a na nic 
nespěchejte. Užívejte si to a nenechávejte se nikým tlačit do kouta 
s pocitem promarněné příležitosti. Najděte si svůj způsob činnosti 
a z rodiny si vezměte jenom to pozitivní. Když se pro cokoliv pevně 
rozhodnete, stůjte si za svým, jinak hrozí, že prostředky nasměrova-
né na dokončení vašeho cíle budou přesunuty na jiný, pro vás méně 
podstatný záměr. V práci se nesnažte dělat kariéru a ignorujte nabí-
zenou iniciativu ze strany méně odvážných kolegů, jinak se situace 
otočí proti vám. Partnerský a rodinný neklid využívejte k promýšlení 
různých alternativ relaxace, které vám v budoucnu zpříjemní život, 
třeba návštěva dobré společnosti, nebo kurz malování.

Rak
Těšte se, přichází období nadšení z naplnění vašich snů. Neberte 
si víc, než se vám nabízí, jinak se šťastný pocit otočí ve zklamání. 
Nezapomínejte stát nohama pevně na zemi a posuzujte se sebekri-
ticky. U výdělků a zisků přeje horoskop více ženám, mužům pouze 
v případě dívčí pomoci. Pozor na nejasné nabídky práce, hraničící 
s podvodem za účelem získat co nejvíce věrných oveček, které upí-
šou svou duši někam, kde budou všem pro smích. Dost podivný, ale 
pravdivý se může zdát fakt, že vás z takové negativní situace dokáže 
vysekat kamarád, kterého jste za kamaráda snad ani nepovažovali. 
Horoskop přeje krátce trvajícím radovánkám a požitkům, jako jsou 
zájezdy, hry, kino a různé atrakce.

Lev
Nastává období, kdy budete muset obhájit své záměry, plány a cíle. 
Půjde o úkol, který vás může pokořit díky neustálému kritizování 
ostatních. Nejvíce ve střehu buďte při uzavírání smluv, abyste náho-
dou nekoupili „zajíce v pytli“. Když si budete chtít splnit nějaké přání, 
hleďte na zájmy většiny a teprve pak na své. Ve věcech fi nančních 
polevte a nechejte situaci dozrát samotnou, jinak se utrápíte a stej-
ně sami nic nevyřešíte. Nic vám nehrozí, takže nedejte na první klepy 
o situacích, které se nestaly. Jakákoliv negativní informace je pro vás 
výzvou, abyste učinili něco sami pro sebe. Navíc dostanete příleži-
tost, ale bude opravdu jen na vás, jak ji využijete.

Panna
Objevíte, nebo odhalíte řešení i pro zdánlivě neřešitelnou situaci, kte-
rou jste považovali za prohraný boj. Nehledejte v tom nějakou zra-
du. Když vám někdo nabídne ruku k usmíření, zahoďte svou hrdost 
a přijměte ji. Zablýská se na lepší časy. Horoskop přeje usmiřování 
a urovnávání vztahů. Někdo z vaší minulosti si na vás vzpomene 
a velice originálním způsobem vám pomůže splnit vaše přání. Třeba 
vám učiní neodolatelnou nabídku a daruje něco, co jste dlouho shá-
něli. Horoskop je příznivý pro studia, rekvalifi kace a zkoušky, zlepše-
ní pozice v práci, třeba neočekávanou nabídkou povýšení. Příznivé 
aspekty přejí také rekonstrukci domova, ale v ničem si nestanovujte 
příliš vysoké cíle, ať předejdete zklamání.

Býk
Pro narozené v tomto znamení nastává velice úspěšná doba ke 
splnění jejich snů. Nebojte se vsadit vše na jednu kartu. Těch po-
myslných karet máte hned několik a největší úspěchy očekávejte 
v oblasti peněz, nebo spíš jakéhosi věna, či darovaného majetku. 
Vaším úkolem je jenom dát najevo, co doopravdy chcete, a ukázat 
vděk v podobě radosti, ze které váš dárce nebude mít pocit, že vám 
nerozumí, nebo že se vnucuje. Horoskop přeje i zamilování, ale i ti 
méně odvážní musejí vyvinout nějakou iniciativu. Jinak se může stát, 
že vaše vysněná láska začne pochybovat o vašich citech a začne 
se ohlížet jinam. Nenechávejte své city jen na domněnkách, mohli 
byste se zklamat dřív, než se stihnete doopravdy zamilovat.

Blíženci
Blížencům přeje horoskop ve studiích. Pozor však na zmatky, které 
si můžete sami natropit. Ať učiníte jakékoliv rozhodnutí, zvažte, jestli 
nesedíte na dvou židlích, nebo si nedržíte otevřená zadní vrátka. 
Máte na sebe vysoké nároky kvůli jiným. Rozhodujte se sami za 
sebe. Ať jdete kamkoliv, vnímejte své pocity, jestli by to takto vy-
hovovalo právě vám. Vypadá to, že vaše nynější rozhodnutí bude 
změněno, nebo bude jenom přidáno k tomu stávajícímu. Při pode-
pisování smluv dávejte pozor na dvojsmyslnost výrazů a ptejte se na 
jakoukoliv maličkost, která vám nebude jasná. Otevřete svou mysl 
novým nápadům a přílivu informací, ale sbírejte jenom ty užitečné, 
jinak vás unaví poslouchat kdekoho.

A
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Váhy
Objeví se skvělý nápad, jak lehce vydělávat, ale nenechte se nachy-
tat na spekulace a „pyramidové“ akce. Problém něčeho dosáhnout 
spočívá v neochotě věnovat se nějaké závažnější činnosti, vaši tou-
hu po novotách převálcuje slabá víra v sebe a malá vytrvalost. Ve 
fi nancích očekávejte pomalý, ale jistý zisk. Penězům přeje zaběh-
nutý styl a místa, která znáte, proto zatím zapomeňte na své plá-
ny na smlouvy v zahraničí, nebo je odložte. Oblast vztahů ukazuje 
povyražení s dobrodružstvím s kolegou v práci, nebo s někým, kdo 
se vyskytl přímo ve vašem okolí. Nedělejte ukvapené závěry ohled-
ně plánovaného rozchodu se starou láskou. Protějšek to vezme jen 
jako fl irt a vám pak zůstanou oči pro pláč.

Kozoroh
Budete obhajovat svůj post. Nelekejte se prvních nezdarů, učení 
z nebe nepadají. Nejvíce křičí ti, kteří to ve svých začátcích nejvíce 
kazili. Takže uberte ze své píle dokazovat jiným, že se jim vyrovnáte, 
jinak svou nervozitou rozeštvete proti sobě i ty, kteří to s vámi myslejí 
dobře. Nesnažte se vyčítat nadřízeným své slabé fi nanční ohodno-
cení. Cíl, který jste si zadali, je možná obtížný, ale ne nemožný. Takže 
s dobrou vůlí a vytrvalostí budete sbírat plody svého snažení. Horo-
skop přeje všemu v oblasti dopravy, motorismu, turistiky, ocelářství, 
hojení ran a horečnatých nemocí. Pokud si máte s někým vyříkat 
nějakou nejasnost týkající se zákona, nyní je to nejlepší období.

Vodnář
Toto období je pro vás výzvou k odpočinku, ke kterému vás budou 
tlačit vaše děti. Svobodní se nechají vést rozhodnutím dětí svých ka-
marádů a příbuzných. Provedené změny vás povznesou nad staré 
problémy. K tomu vám dopomůže seznámení s lidmi zvláštních zá-
jmů a schopností. Horoskop podporuje tvořivost, kreativitu a nové 
nápady. Nemilé je probírání se záležitostmi peněz, jako dělení ma-
jetku, nebo dědictví. Vzhledem k zákonu nejde o právě veselou zá-
ležitost a mohlo by pouze poštvat zainteresované osoby proti sobě. 
Hlídejte si ledviny a žaludek. Své negativní emoce vybíjejte plaváním, 
nebo extrémním sportem. Do řešení svých problémů nezatahujte ro-
dinu, zvlášť manželku, jinak vám problém vleze až do ložnice.

Ryby
Nenechávejte se unášet cizími problémy. Řešíte dlouho něco, co se 
vás přímo netýká. Když se něco děje, má to určitě svůj důvod a když 
to někdo říká vám, tak jen proto, že ví, jak dobré máte srdce, a ví, 
jak vás ovlivnit, abyste zapracovali na cizím problému. Čeká vás ro-
mantika a zamilování. V otázkách lásky naslouchejte hlavně svému 
srdci a ne falešným přátelům, kteří vám závidí vaše štěstí. V lásce 
vám osud dohodí vše, co potřebujete. Dotažení do konce bude 
ale na vás. Rýsuje se vám možnost vysněného pracovního místa. 
V případě nemocí nedávejte na první bolesti a klamnou diagnózu. 
Zjistíte, že je to jen obava ve vaší mysli, která vás bude stát peníze.

Štír
V domácnosti se zablýská na lepší časy ve smyslu nějaké vytou-
žené rekonstrukce. Nevyčerpávejte své síly hněvem, pokud vám 
nevyjde všechno napoprvé. Dále období přeje studiu v zahraničí, 
nebo jakémukoli odloučení z domova. Kvůli změnám ve vaší do-
mácnosti budete potřebovat volno a může být problém se na něm 
se šéfem domluvit. Proto v zaměstnání uberte páru a na své nad-
řízené si nedovolujte, jinak na to doplatíte. Potřebnou pomoc při 
uskutečňování plánů najdete ve svém příbuzenstvu, víc spoléhejte 
na ženské pohlaví. Úspěch přinesou smlouvy a taky plány, jejichž 
výsledky by se měly dostavit v krátké době. Očekávejte pozitivní 
zprávy v oblasti peněz.

Střelec
Toto čtvrtletí přeje studiím, cestování, budování kariéry, penězům. 
Učte se ohodnotit své výkony a neshazovat se nízkou cenou za 
ně. To, co děláte, neumí jen tak někdo. Nemocným se vrátí zdraví, 
ale samozřejmě je třeba na tom trošku zapracovat. Prospěšné 
jsou ozdravné pobyty v přírodě. Horoskop přeje přípravám k no-
vému zaměstnání. Nic neuspěchejte, osud na vás opravdu ne-
zapomíná. Ke štěstí se proderete sami, proto nemusíte ztrácet 
hlavu, když vás kamarád nechá napospas osudu. Pokud se ne-
zaleknete příležitosti začít něco sám na vlastní pěst, tak se o vás 
postará prozřetelnost. Bez peněz nezůstanete, věřte si a nenechte 
si namluvit nic negativního.

Horoskop
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Líbí se vám časopis Sesterna? Jste nelékařka/nelékař a chcete mít zaručeno, 
že se k vám dostane každé číslo? 
Objednejte si Sesternu na své jméno. Časopis vám zašleme zdarma na zvolenou adresu, pouze za 
úhradu poštovného, které činí celkem 100 Kč ročně za 4 čísla.

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

Titul                                           Jméno                                                     Příjmení

Telefon                                       e-mail

Adresa, na kterou chci Sesternu zasílat:
Ulice + č.p.

Město/obec                                                                                              PSČ

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

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

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

Datum                                        Podpis                                                 

OBJEDNACÍ  FORMULÁŘ

CO TENKRÁT NOSILY SESTŘIČKY?      
  
JE LIBO PŘILOŽIT ČERVA NEBO PUSTIT ŽILOU?

ROZHOVOR - PAMATUJETE, KDYŽ...?

PROMĚNY V ČASE - MÓDNÍ OKÉNKO

ZVEME VÁS NA CESTU DO HISTORIE 
OŠETŘOVATELSTVÍ

I vy se můžete zapojit do přípravy RETRO Sesterny. Zapátrejte ve 
starých albech a fotky svých babiček, prababiček, zdravotních sestřiček 
nám pošlete na e-mail: redakce@sesterna.cz nebo poštou na adresu: 
We Make Media, s. r. o. Jeseniova 55, 130 00, Praha 3. 
Zaslané fotografi e vám vrátíme.

prÍštÍ sesterna v retro stylu
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INZERCE

Rýma a bolest v krku

Rychlá úleva

Do nosu i do úst

2x každou nosní dírkou ~ 4x ústy ~ 4x denně

Také Japonsko stojí před hrozícím nedostatkem zdravotních sester, a proto hledá cesty, 
jak se vyrovnat s nevyhnutelnými problémy, které zdravotnická zařízení čekají v příštích 
letech. Jedním z řešení této situace je  rozvoj robotů schopných pracovat v oblasti zdra-
votní péče.

Japonský robot RIBA – zkratka pro „Robot for Interactive Body Assistance“ (Robot pro in-
teraktivní osobní asistenci) je zaměřený především na pomoc sestrám, aby mohly snáze 
zvedat pacienty z lůžek, invalidních vozíků a WC. 180kilové osoby může robot zvednout 
a přenášet stejně bezpečně jako osoby vážící 61 kg.

Vesele vyhlížející stroj disponuje ohebnými pažemi s vestavěnou řadou hmatových čidel, 
které pomáhají optimalizovat zvedání a nošení lidí. Z bezpečnostních důvodů má RIBA 
celé tělo z měkké kůže potažené moderní lehkou uretanovou pěnou, aby bylo zajištěno 
pohodlí pacientů při přenášení. Paže se chovají podobně jako lidské.

Robotický medvěd umí rozpoznat tváře a hlasy a reagovat na mluvené příkazy. Získaná audiovizuální data mu pomáhají pružně 
se pohybovat i v úzkých nemocničních chodbách. Navíc se přesouvá velmi tiše.

Naše budoucí kolegyně?

   www.osetrovatelstvi.info
     Vzdělávejte se s námi a sbírejte kredity přes internet. 
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