
2 2016ročník 7

Pozdrav  
od sestřiček 
z Kyjova

Rozhovor
s Lukášem Krpálkem



1+1



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

Jednatelka
MUDr. Ivana Kaderková

Šéfredaktorka
Bc. Michaela Tůmová

Redakční rada
Ing. Bc. Irena Kouřilová (Pejznochová)
Eva Červinková
PhDr. Karolína Moravcová

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

Redakce
PhDr. Hana Kaiserová

Adresa redakce
We Make Media, s. r. o.
Orlická 2176/9, 130 00 Praha 3
tel.: +420 778 476 475
e-mail: redakce@sesterna.cz
www.sesterna.cz

Grafi ka
Katka Homrová

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

Objednávky časopisu
Pololetník Sesterna je zdarma 
distribuován na vybraná zdravotnická 
zařízení v České republice. 
Další zájemci z řad nelékařských 
zdravotnických pracovníků si mohou 
časopis objednat na adrese redakce. 
Cena  předplatného je 200 Kč 
za 4 čísla časopisu.

Mezinárodní číslo sériových publikací
ISSN 1804-5308

Nevyžádané rukopisy se nevracejí!

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,

Editorial

Míša Tůmová, šéfredaktorkaMíša Tům

rok se blíží k svému konci a to znamená, že je tu opět náš časopis.

Tentokrát jsme pro Vás připravili hned dva rozhovory s velmi zajímavými 
a známými osobnostmi. S paní Danou Batulkovou, která se prostřednictvím 
svých rolí často setkává se světem zdravotnictví na jevišti nebo před kamerou, 
a s panem Lukášem Krpálkem, olympijským vítězem a šťastným novopeče-
ným tatínkem. S Lukášem Krpálkem se brzy také budeme moci setkat na ple-
se Sestry na sál!, neboť přislíbil účast v porotě soutěže Sestra sympatie.

A protože je doba adventní a blíží se Vánoce a nový rok, přinášíme spoustu 
článků na toto téma – od receptů a vánoční náladovky, přes tipy na vánoční 
trhy, až po rady, jak si bezpečně v zimě zaběhat, abychom si neuhnali nastuze-
ní, či jak si udržet kondici i při pracovní době na směny.

Přinášíme Vám dárek od Divadla ABC – slevovou poukázku na divadelní před-
stavení Happy End, v hlavní roli právě se zmiňovanou Danou Batulkovou.

Doufám, že Vám náš časopis zpříjemní adventní čas a že i Vy, stejně jako 
já, vyrazíte přesně za dva měsíce po Štědrém večeru na tradiční ples Sestry 
na sál! (více informací na www.sestrynasal.cz), a to opět na Žofíně.

Dovolte, milé čtenářky a milí čtenáři, abych Vám, jak již bývá zvykem, v zá-
věru svého úvodníku popřála tichý advent a v klidu prožité pravé vánoční 
svátky.
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PŘEVRATNÉ OBJEVY NOVÝCH LÉKŮ VZNIKAJÍ V LABORATOŘÍCH,

ALE RODÍ SE UŽ V NAŠICH SRDCÍCH.
Přes 100 let pohání zaměstnance MSD společná touha: vyvíjet léky a vakcíny, které zlepšují miliony 

lidských životů. S podobnou péčí se věnujeme novým veterinárním přípravkům. Uvědomujeme si 

však, že je před námi ještě dlouhá cesta, proto klademe důraz na výzkum a vývoj. Stejné úsilí věnuje-

me zlepšování dostupnosti lékařské péče a spolupráci s těmi, kteří sdílejí naše nadšení pro zdravější 

svět. Víme, že to zvládneme. Dáváme do toho vše.

Chcete vědět více o našem poslání? Navštivte www.msd.cz

Merck Sharp & Dohme s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 010 111, email: dpoc_czechslovak@merck.com 
08-2018-CORP-1192224-0000
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Rozhovor

držitel zlaté medaile 
z XXXI. letní olympiády 

v Riu de Janeiru 

Lukáš Krpálek



Rozhovor

Lukáš Krpálek, český reprezentant 
v judu v kategorii do 100 kilogra-
mů, slavil úspěchy již v junior-
ské kategorii a v současnosti 
je nejen nejlepším judistou 
historie českého i českoslo-
venského juda, úřadujícím 
mistrem světa, dvojnásob-
ným mistrem Evropy, ale 
nově také držitelem zlaté 
medaile z XXXI. letních olym-
pijských her 2016 v Riu.

Brzy budeme mít čest poznat ho 
i v roli porotce soutěže Sestra sympatie, 
která jako každý rok vyvrcholí na plese Sestry 
na sál!, a to 24. února. Při té příležitosti požádala 
redakce časopisu Sesterna pana Lukáše Krpálka 
o rozhovor.

Lukáši, jak jinak začít, než otázkou: Již jste se 
našeho plesu „Sestry na sál!“ někdy účastnil? 
A jak se vám líbil?
Už několikrát jsem se plesu zúčastnil a moc se mi to 
líbilo. A dokonce jsem si i zatančil, přestože normál-
ně netančím.

Jak vnímáte poslání tohoto plesu? 
Jaký má podle vás smysl?
Mně se líbí, že večer je věnován sestřičkám, proto-
že si to určitě zaslouží. Je třeba si sestřiček vážit, 
bez nich by zdravotnictví nefungovalo. Mně osobně 
se líbí spojení plesu s vyhlášením nejsympatičtější 
sestřičky.

Jak na vás působila soutěž Sestra 
sympatie a její fi nalistky?

Bylo moc milé, že si to sestřičky 
užívaly a také že měly podporu 
diváků. Líbilo se mi, že se ne-
hodnotila pouze fyzická krása, 
ale i sympatie a milost jednotli-
vých dam .

Proč jste se rozhodl přijmout 
členství v porotě a jaký má 

tento post pro vás význam?
Protože mi to přišlo milé a velmi rád 

se pokusím ohodnotit sympatičnost 
kandidátek. Je to určitě pro mne čest být 

v porotě vedle uznávaných lékařských kapacit 
a dalších významných lidí.  

Vy sám jako profesionální sportovec máte se 
soutěžemi bohaté zkušenosti, jednou z největ-
ších je patrně ta olympijská. Má i závodník s vaši-
mi schopnostmi nějaký svůj talisman? Měl jste ho 
i na olympiádě?
Na velké turnaje se mnou normálně jezdívá má žena, 
ale na olympiádu jet nemohla. Tak jsem s sebou dostal 
panenku woodoo, bojovnici. Dokonce jsem ji měl 
i v hale schovanou v tašce a věřím, že mi přinesla štěstí. 

Víme, že jste se nedávno stal také tatínkem, naro-
dil se vám syn Toníček. Jak se vám daří skloubit 
vaši profesní a otcovskou roli? Co nového vám 
rodičovská role přinesla?
Protože se nám Tonda narodil těsně před olympiá-
dou, byl jsem bez rodiny pouze dva týdny. Vzhledem 

Ačkoli není příliš nutné představovat osobnost následujícího rozhovoru, 
ráda to udělám. Svými sportovními výkony, charismatickým zevnějškem 
a skromným vystupováním se zapsal do srdcí nejen sportovních fanoušků, 
ale celé veřejnosti. Je současnou českou sportovní celebritou č. 1.

Rozhovor 
    s Lukášem Krpálkem
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k plánovanému volnějšímu režimu 
po olympiádě se mohu věnovat 
rodině dostatečně. V přípravném 
období plánuji, že na některé 
cesty pojede rodina se mnou. 
V okamžiku, kdy jsem se stal 
tatínkem, změnily se některé 
priority v mém životě. Pro mne 
je nyní důležitější postarat se 
o rodinu, než stále bojovat o me-
daile. Na olympiádě jsem se díky 
tomu cítil mnohem uvolněnější, než 
na předchozích turnajích.

Plánujete již výchovu „malého judisty“? 
A kdy se vlastně začíná s přípravou úspěšného 
závodníka?
Určitě bych byl rád, kdyby se Tonda pár let věnoval 
judu, ale to, zda se vůbec tomuto sportu bude chtít 
věnovat, nechám na něm. Nechci patřit mezi otce, 
kteří svého syna do něčeho tlačí.

Blíží se Vánoce a k nim patří i ty-
pické menu. Jaké máte oblíbe-
né jídlo, bez něhož si Vánoce 
neumíte představit?
Hrozně rád vidím na talíři bram-
borový salát s velkým řízkem, 
a to nejen na Vánoce. Určitě 
i k mým Vánocům patří tradiční 

kapr, kterého si samozřejmě 
dopřeji a možná i sám chytím.

Lukáši, děkuji vám za rozhovor. 
Chtěl byste něco popřát našim čte-

nářkám do nového roku?
Rád bych jim popřál do nového roku to, aby jejich 

práce byla co nejméně náročná a aby byly zdravé, 
protože to je to nejdůležitější.

Za redakci Pavla Veškrnová

Rozhovor

facebook.com/Florencecasopis www.fl orence.cz

Jediný odborný  měsíčník pro všeobecné sestry 
a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky

Předplatné 
s vánočním dárkem 

objednávejte na 

www.fl orence.cz

Aktuální informace 
z ošetřovatelství

Nabídka 
pracovních 
míst

Rozhovory,
názory,
seriály

Odbboorné články
z oššetřovatelské 
teorrie a praxe
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Mandlové sušenky s krémem
• 1,5 šálku mandlí, předem 
  namočených minimálně 6 hodin
• 1 šálek slunečnicových semínek 
  předem namočených na min. 6 h
• 1 šálek ovesných vloček 
  (lze sehnat i v raw kvalitě)
• 0,5 šálku strouhaného kokosu
• 1 lžička mořské soli
• 1–2 lžíce raw medu
• 1–2 lžíce raw kakaa
• voda na máčení rukou

Krém
• 1 pomeranč
• 1,5 šálku kešu oříšků, předem 
  namočených na minimálně 2 h
• 2–3 lžíce kokosového oleje
• 1–2 lžíce raw medu
• 0,5 lžičky vanilkového prášku

V mixéru s ostřím rozmixujeme všechny suroviny 
mimo medu a kakaa. Směs přendáme do mísy 
a přidáme med. Zpracujeme na pevné těsto. 
Pokud by bylo těsto pořád sypké, namáčí-
me si při jeho zpracovávání ruce do vody 
a hněteme jej. S vodou zacházíme velmi 
opatrně a po malých dávkách, namá-
čené ruce bohatě stačí na vypracování 
tuhého těsta. Těsto rozdělíme na dvě 
poloviny a do jedné z nich zapracujeme 
kakao. Získáme tak jednu část těsta kaka-
ovou. Těsto rozválíme válečkem přes mik-
rotenový sáček a vykrajujeme tvary. Podebírá-
me je plastovým nožíkem a přenášíme na plato 
sušičky na ovoce a sušíme do 42 °C do té doby, až 
jsou suché dle našich požadavků. Poté na spodní díl sušenky na-
neseme zdobicím sáčkem kešu krém a přiklopíme jej horní vrstvou 
sušenky. Uchováváme v lednici po dobu asi 2–3 dnů, popřípadě delší 
dobu v mrazáku.

Trubičky
• 200 g mouky – Jizerka
• 150 g tuku
• 100 g moučkového cukru
• 100 g mletých ořechů
• 1 vejce
• 2 lžíce tvarohu

Krém a zdobení
• 300 ml mléka
• 150 g másla
• 150 g moučkového cukru
• 100 g čokolády na vaření
• 1 bezlepkový vanilkový puding 

Na vál dáme mouku, cukr, mleté ořechy, tvaroh, vejce 
a tuk pokojové teploty. Vypracujeme těsto, které ne-
cháme v ledničce chvilku odležet. Na vále vyválíme 
silnější placku a vykrajujeme kolečka asi o průměru 
4 cm. Namotáme na cukrářské trubičky. Hotové trubič-
ky dáme na plech s pečicím papírem a pečeme na 160 
°C asi tak 20 minut. Dáme vychladnout a poté teprve opa-
trně vyndáme kovové formičky. Trubičky naplníme krémem, 
který si připravíme následovně. V mléce zamícháme dvě lžíce cukru 
a pudingový prášek. Dáme vařit. Vaříme do zhoustnutí. Přikryjeme potra-
vinářskou fólií a necháme vychladnout. Poté vyšleháme máslo s cukrem 
i s vychladlým pudingem. Plníme pomocí zdobicího sáčku do trubiček. 
Konce trubiček namočíme v rozehřáté čokoládě a vše nakonec pocukru-
jeme moučkovým cukrem. Můžeme také zdobit vyšlehanou šlehačkou.

Blíží se Vánoce a s nimi se nabízí otázka: proč si tentokrát nerozšířit 
repertoár vánočního cukroví? Netradiční tipy najdete v kuchařkách nakla-
datelství Grada (více podrobností na straně 18).

Bezlepkové a raw 
Vánoce s Gradou
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Rozhovor
Dana Batulková

"Mil uji cel ý adven tní čas , od první 
adven tní neděl e. Něha a tajem ství."



Náš časopis je určen hlavně 
zdravotním sestrám a vy jste 
během své herecké profese 
vystřídala řadu rolí přímo ze 
zdravotnického prostředí 
nebo s ním jinak propo-
jených. Uvedu lékařku 
Marii Pokornou v se-
riálu Růžová zahrada, 
zdravotní sestru Dagmar 
v Cestách domů, ale 
i onkologickou pacientku 
Talju v divadelním předsta-
vení Happy End.

Jaký je váš pohled na práci 
zdravotní sestry?
Moje maminka je původní profesí zdravotní 
sestra, ale nevykonávala to povolání moc dlou-
ho, protože jsem se jí narodila já a vzápětí bratr 
a k profesi se pak už nevrátila. Ale je to v ní a do-
dnes se s ní radíme, co dělat v případě drobných 
zranění a nemocí. Já pro tuhle práci třeba vůbec 
nemám předpoklady, to jsem po mamince nezdě-
dila. Ale o to hlubší je můj respekt a úcta. Je to 
povolání a to v pravém významu toho slova, které 
slučuje praktické znalosti, velkou odbornost, fyzic-
ké předpoklady, empatii a ještě určitě dovednosti 
dobrého psychologa. Na jednu profesi a křehkou 
ženu je toho až až.

Zabývala jste se hlouběji touto temati-
kou, než jste roli ztvárnila?
Při natáčení máme vždycky poradce z řad lékařů 
i sester, aby vše vypadalo věrohodně a nedopouš-
těli jsme se chyb. V představení Happy End máme 
také zdravotní sestru, tu hraje Hanka Doulová, a já 
jako pacientka ji tam pokládám otázku: „Proč pra-
cujete tady na onkologii? Proč ne třeba na porod-
ním nebo někde, kde je víc radosti?” A ona na to 
jen odpoví: „A kdo by pracoval tady?” Je v tom 
velká pokora, protože pracovat v takovém prostředí 
chce velkou sílu. Myslím, že ať chcete nebo ne, ne-
můžete být imunní vůči někdy těžkým osudům pa-
cientů. Psychická zátěž to musí být hrozná. A přes-

to se musíte chovat racionálně 
a pragmaticky. A k tomu ještě 

osobní život, rodina… Na to 
všechno myslím, kdykoli se 
s touto profesí potkám.

Byly ve vašem životě 
okamžiky, kdy jste 
potřebovala péči 
zdravotních sester?
No jistě, mnohokrát jsem 

byla odkázaná na jejich 
laskavost a péči. Mám 

za sebou dva císařské řezy 
a různé zákroky, kdy v prvních 

dnech nejste úplně soběstačná. 
Měla jsem štěstí, že jsem se nikdy 

nesetkala s nikým nepříjemným. V nemoc-
nici bývám zoufalá, bojím se, a proto jsem vděčná 
za milé slovo. A je fajn když se na vás někdo ještě 
usměje, než vás povalí narkóza.

Jaká býváte pacientka? 
Jsem tichá, pokorná a zbytečně neotravuju.

Jaký vztah máte k lékařskému povolání?
Úcta absolutní, někdy hraničící se zbožštěním. 
Záleží na jedinci. Obdivuji, co všechno se naučili, 
co vědí, co umí.

Co bylo určující pro Vaše rozhodnutí 
stát se herečkou? Uvažovala jste někdy 
i o jiné profesi? Třeba té zdravotnické?
O zdravotnické nikdy. Štěstí pro mě a hlavně pro 
pacienty. To, že jsem se stala herečkou, je spíš 
náhoda, nebyl to nikdy můj cíl. Chtěla jsem jít 
studovat jazyky, hlavně angličtinu, ale recitace 
básní mě přivedla do Studia Viola a pak přišlo drzé 
rozhodnutí zkusit DAMU. Vyšlo to a mně se úplně 
obrátil život.

Jak jsem se již zmínila, kromě televiz-
ních seriálů a inscenací máte bohatý re-
pertoár divadelních rolí. Jestli se neple-
tu, můžeme vás vidět v divadlech Rokoko 

Jsem ráda, že s rozhovorem do našeho časopisu souhlasila paní Dana Batulko-
vá, známá herečka, kterou snad ani není třeba představovat, neboť ji můžeme 
pravidelně vídat v televizních pořadech i v divadelních představeních. V redakci 
jsme si připravili pár otázek ohledně jejích "zdravotnických" rolí i o vánočních 
svátcích.

Divadlo ABC České Vánoce

Rozhovor
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Divadlo ABC Molly Sweeny společností, která Vánoce 
již dávno nevnímá jen 

jako svátky slavící Boží 
narození“ (citace 
anonce z programo-
vé nabídky Divadla 
ABC). Hrajete ji 
v době adventní 
letos již desátým 
rokem.

V této souvislosti mě 
napadá otázka, jak vy 

osobně vnímáte posel-
ství Vánoc?

Miluju to, celý ten čas od první 
adventní neděle. Něha a tajemství.

Jak probíhaly Vánoce malé Danušky
Batulkové? Byl ve vašem dětství nějaký 
dárek, který vám utkvěl v paměti a vyba-
ví se vám dodnes, když se hovoří o vá-
nočních dárcích?
Na všechny Vánoce svého dětství vzpomínám 
ráda, třeba když jsem dostala plaváčka – velké mi-
mino, pak zase chodicí panenku. Mám je na půdě 
dodnes. A hlavně mám pocit, že byl vždycky sníh 
a po Vánocích následovaly uhelné prázdniny.

Těšíte se na Vánoce? Umíte si jich užít 
i jako dospělá?
Umím a těším se moc!

Paní Batulková, děkuji vám za rozhovor 
a na závěr obvyklá otázka: Chtěla byste 
něco vzkázat našim čtenářkám?
Nevím, asi aby se nikdy nepřestaly smát!

Za redakci Pavla Veškrnová

a ABC alespoň v sedmi 
představeních. Vybírám 
jen namátkově: již 
zmíněnou Talju z tra-
gikomedie Happy 
End, Molly Sweeny 
ze stejnojmenné hry 
– nevidomá hrdinka 
strádající hlavně 
díky „vnitřní“ slepo-
tě svého okolí; Annie 
z komedie Holky 
z kalendáře, nebo 
propuštěná manažerka 
Daniela Weissová v nově 
uváděné hře Top Dogs.
Kterou ze svých současných 
rolí máte nejradši?
To je stejné jako s dětmi, těžko říct kterou. Když 
je „vyrobíte“, milujete je všechny stějně. Každá 
je jiná, každá byla jinak náročná. Ale určitě Molly 
Sweeny a suchou Weissovou z Top Dogs.To je teď 
poslední premiera v Rokoku.

Čím je vám blízká?
Vůbec ničím, a proto mě baví.

Jak jste se vyrovnala s rolí onkologické 
pacientky?
To nebylo příjemné. Někde v podvědomí má člověk 
strach. Nechtělo se mi do toho. Ale režíroval to můj 
milovaný Arnošt Goldfl am a s ním je vždycky milo. 
Autorka hry Anat Gof psala tu hru, když byla sama 
nemocná a nakonec rakovině podlehla. Přesto 
je hra plná černého humoru, jsou tam kabaretní 
výstupy a písničky.

Máte nějaké zajímavé reakce diváků 
na tuto roli?
Pro někoho je nepřijatelné na tohle představení 
vůbec přijít. A ten, kdo přijde, je překvapený, že se 
dá s tímto tématem takto zacházet. S nadhledem, 
ale úctyhodně.

V Divadle ABC vystupujete také jako 
Anděl v divácky úspěšné hře České 
Vánoce. Jde o „velmi svéráznou 
adaptaci starého známého 
příběhu, která je inspiro-
vána lidovým barokním 
divadlem, ladovskými 
jesličkami a také dneš-
ní většinově ateistickou 
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www.MestskaDivadlaPrazska.cz

Anat Gov

Happy End
Režie: Arnošt Goldflam

Poukázka 1+1 vstupenka ZDARMA*

*Poukázka neplatí: na pronájmy, silvestrovská a zadaná představení; pro 3. a 4. cenovou zónu 
a v kombinaci s ostatními slevami. Platí pouze na představení Happy End do června 2017.



Připravili jsme pozvánku do dvou tradičních regionů, 
které jsou vyhlášené svými vánočními trhy a součas-
ně mají historicky hodně společných tradic s český-
mi zvyklostmi. 

S koloritem Vánoc jsou nerozlučně spjaty vánoční 
trhy. V našich krajích už také znovu zapustily kořeny, 
nicméně jejich kvalita je stále ještě hodně daleko 
za těmi zahraničními. Především typem nabízeného 
zboží. V Německu, Rakousku nebo Itálii je na nich 
přece jen více typických místních produktů a tradič-
ních řemeslných výrobků a podstatně méně spíše 
pouťového zboží. Proto se vyplatí si zajet vychutnat 
atmosféru vánočních trhů alespoň jednou za čas 
do zahraničí.

VÍDEŇSKÉ TRHY JSOU LEGENDOU
V hlavním městě Rakouska jsou vánoční trhy svě-
toznámou atrakcí. A nenechte se mýlit, není to jen 
ten největší a nejznámější v parku před vídeňskou 
radnicí. Na tom se bohužel většinou budete jen 
prodírat davy turistů a stát fronty u všech stánků. 
V rakouské metropoli však probíhá současně 
mnoho vánočních trhů od velkých až po zcela 
maličké a určitě stojí zato si jich pár projít. Trhy 
se nazývají různě – jsou trhy "vánoční" (Weihna-
chtsmarkt), "adventní" (Adventsmarkt), dokonce 
"jezulátkové" (Christkindlmarkt). A najdou se 
i trhy, jimž se říká "vánoční vesnička" (Weihnach-
stdorf). Těch nejznámějších trhů je deset a jsou 
rozesety doslova po celém městě. Dva zajíma-
vé  najdete dokonce kousek od toho největšího 

trhu: Vánoční vesnička na náměstí Marie Terezie 
nabízí množství stánků, především s tradičními 
vánočními pochoutkami. Druhý, tentokrát oprav-
du maličký trh je ten starovídeňský na Freyungu, 
kousek za Burgtheatrem. Tady najdete komorní 
atmosféru, a chodí sem rádi místní, což svědčí 
o skutečné autenticitě. Pokud si chcete užít klidu 
předvánočního času s historickou kulisou, pak tím 
nejlepším místem je vánoční trh u zámku Schön-
brunn. Sem sice turisté také jezdí, ale v žádném 
případě v takovém počtu, jako na trhy v centru. 
Stánky nabízejí opravdu jen tradiční vánoční 
zboží. Řemeslný a umělecký vánoční trh najdete 
na náměstí Karlsplatz. Současně je to jediný trh 
s certifi kací BIO v Rakousku. O všech vánočních 
trzích najdete informace na webových stránkách 
města Vídně nebo přímo v informačních centrech 
po celém městě.

UBYTOVÁNÍ
A kde o Vánocích ve Vídni bydlet? Určitě se vyplatí 
strávit tu minimálně 2 celé dny. Vídeň nabízí mnoho 
možností ubytování; přinášíme dvě, které jistě stojí 
za úvahu. 

GRINZINGER HOF
Tříhvězdičkový tradiční hotýlek přímo uprostřed 
jedné z nejznámějších vídeňských čtvrtí - Grinzingu. 
Grinzing je známý svými vinicemi a vinnými sklípky 
(Heurigen), které jsou tu jeden vedle druhého. Blízko 
hotelu je stanice tramvaje, kterou jste za 25 minut 
v centru.

VÁNOČNÍ TRHY

v Rakouskuv Rakousku
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Ceny ubytování:
Dvoulůžkový pokoj se snída-
ní 102 EUR/noc
Pes na pokoji 5 EUR/noc
Zabezpečené parkoviště pro 
hosty, WIFI zdarma.
www.grinzing.com

ZIMNÍ KEMPOVÁNÍ
Máte obytné auto nebo přívěs? 
Pak vězte, že přímo ve Vídni fun-
guje celoroční možnost kempování. 
Na západním okraji města v městské 
části Hütteldorf najdete kemping Wien-West. 
Samozřejmě v létě je takřka beznadějně obsazen, 
ale v zimě není problém najít zde volné místo. Kemp 
je plně vybaven, jen se připravte, že v zimě funguje 
obchůdek a restaurace velice omezeně. Do centra 
je to odtud maximálně 35 minut. Přímo do kempu 
jezdí autobus nebo lze dojít pěknou procházkou 
ke stanici metra. 

Ceny ubytování:
Kempové místo pro přívěs nebo obytný vůz vč. elek-
trické přípojky 13,50 EUR/den
Poplatek za dospělou osobu 6,50 EUR/den
Poplatek za dítě 5–14 let 4 EUR/den
Kemp je vybaven toaletami a sprchami, plně vyba-
venou kuchyní, WIFI zdarma, recepcí s informacemi 
a prodejem jízdenek na MHD.
www.wiencamping.at/camping-wien-west

Zcela unikátní atmosféru mají trhy v Alpách. Jižní 
Tyrolsko je oblastí, kde si navíc stále pečlivě stře-
ží původní zvyky a obyčeje. A tak právě tady se 
můžete setkat se skutečně autentickými vánočními 
tradicemi, podobnými těm, které se kdysi držely 
i u nás. Vždyť Jižní Tyroslko, přestože je dnes sou-
částí Itálie, bylo do konce 1. světové války součástí 
rakousko-uherské monarchie. Kromě nejznámějšího 
a největšího trhu v Bolzanu je tu plno menších, nej-
více spjatých s místními zvyky. Vynikají jedinečnou 
atmosférou.

Trh v Sarnheinu, středisku údolí Sarntal, je malič-
ký, ale malebný. Nejsou tu jen prodejní stánky, ale 
také ty, kde místní spolky a sdružení představují 
svou činnost. Třeba místní selky tu nabízejí své 
doma pečené vánoční cukroví. Na náhorní plošině 
Ritten nad Bolzanem se nachází jakýsi dvojtrh. 
Jeden je v obci Klobenstein a druhý v Oberbozen 
(u konečné lanovky z centra Bolzana). Oba trhy 

spojuje malebná železniční 
dráha, která v době trhů 
na sebe bere název "jezu-
látková" (Christkindlbahn). 
Na trzích především ochut-
náte místní speciality, které 
stojí zato. Zcela unikátní je 

vánoční trh v údolí Martell-
tal. Je to nejvýše položený 

vánoční trh v Alpách. Nachází 
se u hotelu Enzianalm v nad-

mořské výšce 2 061 m. Je to trh 
výjimečný, a tak trvá pouze 3 dny. 

Letos 8. - 11. 12. 2016. Kromě výtečného 
nealkoholického svařáku z místních vyhlášených 
jahod se tu představují především řemeslníci 
a místní producenti např. kozích sýrů.

Server organizace Roter Hahn nabízí možnosti 
ubytování na více jak 1600 selských statcích v celém 
Jižním Tyrolsku. A nemusíte mluvit italsky ani němec-
ky, server je i v češtině. www.roterhahn.it

BYDLENÍ NA LUXUSNÍM SELSKÉM STATKU
Na náhorní plošině Ritten najdete statek Weida-
cherhof. Je to jeden z prvních, který získal nejvyšší 
hodnocení organizace Roter Hahn, která zastřešuje 
jihotyrolskou agroturistiku. Pět kytiček znamená, že 
se jedná o nejvyšší luxus a autenticitu. Krásné 
pokoje a apartmány, selský wellness s masá-
žemi, saunou, ale třeba i sennou nebo vlněnou 
lázní, obchůdek s vlastními produkty, pohád-
kový výhled a samozřejmě srdeční a pohos-
tinní majitelé. To vše tu host najde. Při-
tom tuhle úroveň luxusnějšího hotelu 
tu pořídíte za velice lidovou cenu.

Ceny ubytování
Dvoulůžkový apartmán 
od 69 EUR/noc
Snídaně 13 EUR
WIFI zdarma, zdarma i Rittenská 
karta, na níž jsou zdarma jak 
"jezulátková" dráha, tak i lanov-
ka do Bolzana a další slevy. 
www.weidacherhof.com

Pavel Hanuška

v Rakousku
Cestování



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

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

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

V KAŽDÉM ČÍSLE 
NAJDETE:
• Zajímavosti ze světa 

kosmetiky
• Kosmetické trendy
• Technologické novinky

z oblasti estetické 
medicíny

• Trendy líčení
• Užitečné informace 

o výživě
• Hity wellness
• Rady, jak správně 

relaxovat

Chcete pleť jako porcelán? „Polední plastika”                      
Hubnutí se zárukou  Mléko: lék nebo jed?
V 50 mladší než ve 30 Akné netrápí jen puberťáky 
Hormony proti stárnutí  Wellness rituály

Časopis pro krásu, zdraví, estetiku a životní styl

Linda 
Vojtová: 
„Mockrát jsem 
slyšela, že si 
mám nechat 
upravit nos!“ 

HORMONY 
PROTI STÁRNUTÍ

www.kosmetika-wellness.cz

listopad-prosinec 2016 69 Kč

Odličovací 
rituál

Zacvičte 
se stresem!

Dobře přišité 
mládí

Dokonalá 
likvidace 

tukových 
buněk

Výstřih 
řekne vše!

Akné netrápí 
jen puberťáky

Žhavé 
wellness 

rituály



LUXUSNÍ BALZÁM BIO ARGAN REVITAL
Luxusní  balzám bio Argan Revital je vhodný pro 
všechny typy pleti včetně senzitivní. Jeho základem 
jsou unikátní bio bambucké máslo a velmi ceněný 
bio arganový olej lisovaný za studena. Arganový olej 
díky svému mimořádnému složení (mimo jiné ob-
sahuje vysoké množství vitamínu E), pleť hydratuje, 
zvláčňuje, obnovuje, zpomaluje její stárnutí, podpo-
ruje tvorbu kolagenu a zklidňuje pokožku s derma-
tologickýmI problémy. Přírodní éterické oleje z růže, 
levandule a lemon tea tree harmonizují smysly.

NOSÁNEK
Na podzim a v zimě jsme vystaveni 
nepříznivým vlivům počasí a hrozí nám 
častěji nachlazení a rýma. A takové 
pořádné nachlazení dokáže potrápit 
nejen nás dospělé, ale i děti. Vyzkou-
šejte novinku přírodní biokosmetiky 
Saloos, která vám i vašim dětem 
pomůže lépe zvládnout jeho nepří-
jemné projevy. Nosánek je jemný olej 
k uvolňující péči o nos a jeho okolí při 
nachlazení. Obsažené esenciální oleje 
z jedle a eukalyptu zpříjemňují dýchaní, 
levandule a měsíček zklidňují podráž-
děnou pokožku.

Více na www.saloos.cz

Pleť vyžaduje pravidelnou péči už od mládí. I když 
zatím nejeví známky stárnutí, lehká péče pokožku 
ochrání a povzbudí. Mastná pokožka ale uvítá zcela 
jiné ošetření než naopak suchá citlivá. Co ale mají 
společné, je nutnost hydratace. 

Hydratační krémy, séra nebo gely jsou pro pleť ne-
postradatelné v každém věku. Spolehlivě řeší první 
vrásky a dokonce zjemňují i ty hlubší. V případě, že 
pokožka ztrácí tonus, je vhodné aplikovat zpevňující 
protivráskovou péči, spojenou s intenzivní regene-
rací.Přímo ideální k tomuto účelu je Hyaluronové 
sérum Saloos.

HYALURONOVÉ SÉRUM SALOOS
Obsahuje dva druhy 100% kyseliny hyaluronové. Níz-
komolekulární působí na pokožku dlouhodobě, vyso-
komolekulární se stará o okamžitý účinek přípravku. 
Její nejvyšší možná koncentrace okamžitě hydratuje, 
vyhlazuje povrch pleti, aktivně působí 
proti vráskám a minimalizuje drobné 
jizvy. Patentovaný anti-age komplex 
Fucocert dokáže podpořit regenera-
ci pokožky a vrátit jí svěžest i zářivý 
vzhled. Současně chrání buňky před 
oxidativním stresem a působí proti 
podráždění pleti. Sérum se nanáší 
ráno a večer na vyčištěnou pleť jako 
podklad pro další péčí. Vzhledem 
k výhradně přírodnímu složení ho 
výborně snáší všechny typy pleti 
včetně citlivé. Tento výrobesk získal 
na podzimním kosmetickém veletr-
hu 2016 v Praze ocenění: „Výrobek 
mimořádné kvality.“

Darujte krásu Darujte krásu         a zdraví
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DARUJTE ZÁBAVU!
Své blízké můžete potěšit vstupenkou na celosvětově úspěšnou 
komedii - one man show “TÁTA”. Jedná se o humornou zpověď 
novopečeného otce, v hlavní roli Roman Pomajbo. Večer plný dobré 
nálady a humoru zaručený! Více informací a termíny představení 
naleznete na www.showtata.cz. Prodej vstupenek v síti Ticketportal.

GRADA
Netradiční recepty nám pomohou do vánočního menu zařadit tyto alternativní kuchařky. Vhodný dárek pro 
každého, kdo přivítá zdravé stravování i o Vánocích...

ŘASENKA 
PRO MAXIMÁLNÍ OBJEM 
- černá DLEX-5500 9 ml
Tato řasenka dokonale chrání řasy díky 
obsahu vitamínů. Její velký a hustý 
kartáček zachytí každou řasu a i těm 
nejkratším dodá oslnivou délku. Antioxi-
danty chrání před škodlivými látkami, 
které mohou narušit růst řas. Vaše řasy 
budou husté a dlouhé tak, 
jak jste si vždy přáli. Bez 
obsahu parabenů. 
Cena 450 Kč.

EM 

ááníníínn řasasasasyyyyy díídídííkykykyykkk   
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sss. VaaVaVaaV šešš řřaasssssyy y y 

PŘÍVĚSEK 
Z KOLEKCE SOLE 
je inspirovaný slun-
cem… Uprostřed kovového kotouče se 
nachází křišťálový kámen Swarovski, 
který vám rozzáří každý den. Přívěsek je 
ručně vyráběný v Jablonci nad Nisou fi r-
mou FaBOS, je rhodiovaný a neobsahuje nikl. 
Délka adjustačního řetízku je 41 cm plus 7 cm.
Rozměry: 20x12 mm
Cena: 290 Kč 
Různé barevné varianty k dostání 
na e-shopu www.efabos.cz

GRADA Publishing, a .s.
Vydáno dne 29. 9. 2016

88 stran, cena 129,- Kč; 5,42 €

GRADA Publishing, a .s.
Vydáno dne 15. 3. 2016

184 stran, cena 299,- Kč; 12,56 €

GRADA Publishing, a. s.
Vydáno dne 15. 8. 2016

144 stran, cena 299,- Kč; 12,56  €

LE 

ovovovéhého kotoučččččeee e sesesee 
ámen SSSSSSSSSwwwwwarovski,

aaaaždžžž ý ýý den. PPPPPPPPřííívěvvvvv sek je
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PR článek



show
one man

Do…! Pro  se vždycky musíme do všeho tak hrnout? Bydlet spolu. Spln no! Zásnuby. Spln no! Potom si 

myslíte, že jste na chvíli mimo ohrožení... Ne! Svatba. Spln no! Byt. Spln no! Auto. Spln no! A když už si 

myslíte, že jste splnili všechno, lidé za nou civ t. V tvá i mají takový ten výraz: „A kdy už uvidíme n jaké 

d ti ky?!?”  Pánové, nejste v tom sami, p ij te se podívat, jak se to dá s humorem zvládnout. Ženy 

se naopak na chvíli dostanou do hlavy muž m a pochopí vše dosud nepochopené. A pokud ješt  d ti 

nemáte, nebo vám už odrostly? Nevadí, ur it  se v mnoha situacích najdete i vy.

roman p
omajbov hlavní roli

autor Bjarni H. Thorsson

režie  Eduard Kudlá

“Brilantní herectví 
a improvizace, která udržuje 
diváky v konstantním stavu 
nekontrolovatelného smíchu”
[Journal Croatia, 
Chorvatsko]

“Svět musí vidět TÁTU”
[FRB, Island]

“Caveman se stal tátou”
[Hamburger Morgenpost, 
Německo]

“... show plná dobrého 
humoru a super myšlienok... 
strhujúci herecký prejav, 
ktorý si netreba nechať ujsť”
[inBA, Slovensko]

“...přirovnání ke známému 
Cavemanovi je asi nejlepším 
doporučením...”
[iDNES.cz, ČR]

www.showtata.cz
Termíny p edstavení na

svetove
uspesna

divadeln
i

komedie

PRODEJ VSTUPENEK V SÍTI                 

WWW.TICKETPORTAL.CZ 
TEL: +420 224 091 439   

DIVADLO 
V CELETNÉ

CELETNÁ 17, PRAHA 1
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Tiše a ochotně purpura na plotně…
Málokdo asi nezná pokračování textu a málokdo 
se asi nezasní při představě té voňavé atmosféry, 
ke které právě purpura nepochybně patří. Její tra-
dice je prastará, původ by se dal označit jako ger-
mánsko-keltsko-slovanský. Její složení není striktně 
určeno. Pokud jste zvyklí si ji kupovat, možná jste 
zkoumali obsah bylinek a koření vytvářejících tu 
krásnou vůni. Ale zkoušeli jste si někdy vytvořit svo-
ji vlastní? Recept na domácí purpuru není nikterak 
složitý, navíc má tu výhodu, že můžete zkombino-
vat vůně, které jsou vám příjemné, a připravit si ji 
přímo „na míru“.

Jak na to?
V ideálním případě sáhnete do svých vlastních zásob 
bylinek nasušených z léta, v opačném si rozmyslíte 
složení a zamíříte na nákup. Vhodnými sušenými 
bylinkami jsou: levandule, máta, šalvěj, rozmarýn, 
meduňka, mateřídouška, tymián, bazalka, majoránku, 
oregano, pelyněk, semena fenyklu, anýzu a kmí-
nu, samozřejmě suché květy různých rostlin, např. 
růží, měsíčku, chrpy, vřesu, heřmánku, borůvkové, 
maliníkové, jahodníkové, ostružiníkové a eukalyptové 
listy, jehličí, z koření pak muškátový oříšek, skoři-
ce, hřebíček, badyán. Vybranou směs je nutné co 
nejjemněji rozdrtit, ať už klasicky v hmoždíři, nebo 
s použitím vhodného mixéru, pak ji nasypat do uzaví-
ratelné sklenice, pokapat několika kapkami vonného 
olejíčku a nechat „pracovat“, tj. krásně provonět 
jednotlivé složky, aby nám zpříjemnily atmosféru 
ve svátečních dnech. Ale pozor – důležité je nechat 

purpuře čas, aby se jednotlivé vůně náležitě 
spojily – alespoň jeden týden. Jak zní v písni –
na plotně voní purpura nejlépe, protože tep-
lem se vůně uvolňují. Klasickou plotnu už ale 
ve většině domácností nenajdeme, alternativou 

jsou aromalampy. Umístit ji můžeme také v něja-

ké podložce na topení, či třeba do alobalové misky 
na některou z modernějších plotýnek. Také potpouri 
pocházející z alžbětinské Anglie se u nás zabydlelo 
a provonělo naše domácnosti, naštěstí už nemusí 
potlačovat různé, ne příliš příjemné středověké pachy. 
Rozdíl v přípravě spočívá pouze v přidání sušeného 
ovoce, z toho důvodu trvá déle, než směs nasaje 
všechny vůně, a rozhodně se nedává nad teplo, aby 
cukr obsažený v ovoci vůni nezkazil.

Ve výčtu vánočních vůní nesmíme zapomenout 
ani na františky, kterými se už v dávných dobách 
vykuřovaly příbytky v období mezi starým a novým 
rokem a které jsou s největší pravděpodobností 
pojmenovány podle Františka z Assisi, považované-
ho za zakladatele novodobého pojetí Vánoc. Zhruba 
před třemi sty lety se tyto vonné kužely z namletého 
dřevěného uhlí s přídavkem kadidla začaly pálit 
v česko-německém pohraničí.
…voněla předloni, za rok snad zavoní zas.

Něco na zahřátí pro dospělé
Nemusí být ani klasická bílá zima známá z Ladových 
obrázků, abyste během vycházky nedostali chuť 
zahřát se něčím teplým, voňavým. Přímo se nabízejí 
dvě alternativy: svařené víno a punč.

Za „svařák“ vděčíme antickému Římu, recept na něj 
byste našli už v jedné z prvních kuchařek světa, 
jejímž autorem je Marcus Gavius Apicius, který 
do vína přidával skořici, hřebíček, bobkový list, ty-
mián a koriandr. Od dob, kdy se o rozšíření receptu 
postarala římská válečná tažení, se jeho příprava 
příliš nezměnila.

Punč obvykle spojujeme s Anglií, ale možná vás 
překvapí, že pochází z Indie. Jak punč, tak německý 
„Punsch“ i anglický „punch“ jsou odvozeny od hind-

Po čem voní

 V  NOCE

Čas Vánoc
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Štědrovečerní menu
Český vánoční stůl... Obvykle jej máme 
spojený se smaženým kaprem a brambo-
rovým salátem. Toho si ale ne všichni naši 
předci mohli dovolit, a tak se na sváteční 

tabuli objevovala prostší, ale o to zdravější 
jídla, připravená z běžných zásob – luštěnin, 

brambor, obilnin. Hospodyňky chystaly až de-
vět chodů, které měly obsahovat plodiny vypěs-

tované v daném roce. Nejznámější je asi vánoční 
černý kuba, který býval většinou hlavním chodem 
a který se v některým domácnostech připravuje jako 
součást vánočního menu i dnes. Základem jsou 
na cibulce podušené houby zapečené s uvařenými 
kroupami, ochucené majoránkou, kmínem, česne-
kem a samozřejmě solí.

Co si představíte, když se někdo v souvislosti 
s Vánoci, zmíní o muzice? Nemá to nic společného 
s koledami, jde o název kompotu připraveného ze 
sušeného ovoce, jehož základ tvoří hruškové a jab-
lečné křížaly a sušené švestky (lze připravit i z čers-
tvého ovoce, jen ty švestky jsou sušené lepší), které 
se rozvaří s hřebíčkem, skořicí a citronem, osladí 
a zahustí strouhaným perníkem. Přidá se citronová 
šťáva, ořechy, hrozinky, mandle a rum. Vychlazený 
a voňavý je skvělým dezertem a doplňkem cukroví 
a vánočky.

A nedá mi nezmínit se o dalším tradičním českém 
vánočním pokrmu. Navíc má tu výhodu, že pokud 
chce někdo vidět večer zlaté prasátko, nemusí 
hladovět celý den. Už víte, o čem je řeč? Za post-
ní jídlo během dne jsou považováni šneci, byť je 
hodně lidí spojuje spíše s Francií. Jejich libové 
maso je pochoutkou. Pokud byste se do nich chtěli 
pustit doma, nemusíte se zabývat jejich čištěním, 
dají se koupit již předvaření, včetně připravených 
ulit, v nichž se zapékají a podávají. Ale ještě poho-
dlnější je spojit jejich konzumaci s procházkou 
a zajít na ně do některé z restaurací, které je 
nabízejí.

A kdyby to vaše vánoční menu nebylo 
příliš dietní, nezapomeňte mít 
připravený nějaký příjemně 
voňavý bylinkový čaj vhodný 
na trávení. Ideální je 
osvědčený heřmán-
kový.

Šťastné a voňavé Vánoce 
přeje Hana Kaiserová

ského slova „panča“, znamenajícího 
pět –– počet původních ingrediencí 
pro jeho přípravu: arak (lze nahradit 
jiným destilátem), čaj (nebo voda), cukr, 
citronová šťáva (můžeme přidat i pome-
rančovou), koření (hřebíček, badyán, 
celá skořice, kardamom, vanilkový lusk). 
Evropa vděčí za jeho rozšíření v 17. století 
Britské východoevropské společnosti. Angli-
čané si navíc svůj vánoční punch vylepšují čerstvým 
zázvorem a sherry. Oloupaný a na proužky nakrá-
jený čerstvý zázvor (5 cm) spolu s čerstvou pome-
rančovou kůrou (z 1 pomeranče), kouskem skořice 
a třtinovým cukrem (4 lžíce) vloží do vody (400 ml) 
a 5 minut povaří. Zcezenou tekutinu pak v džbánu 
smíchají se silným čajovým extraktem (200 ml) a do-
plní citronovou šťávou a sherry.

Staročeský stromek
V dnešní záplavě úžasných předvánočních slev 
a povánočních výprodejů vánočních dekorací 
s láskou a nostalgií vzpomínám na své dětství 
spojené s nádhernými klasickými čerstvými vánoč-
ními stromky. Ekologové ať prominou. Jako malá 
jsem si jejich přípravu náležitě užívala. Začínalo to 
výpravou za voňavými panenskými jablíčky. Dnes 
už o nich ve svém okolí nevím, ale dají se použít 
i nejrůznější krásně zbarvená pláňata, na která při 
výletech určitě narazíte. Stačí pověsit je na stužku 
na stromek a kam se hrabou kupované nablýskané 
ozdoby. Vlastnoručně nasbírané vlašské ořechy 
jsme s rodiči pozlatili a pomocí zlaté nitě zavěsili 
na stromek. Korunou výzdoby pak byly maminčiny 
nepopsatelně voňavé a krásně nazdobené vánoční 
perníčky. Řetězy jsem sice z počátku hrdě vyrábě-
la ze spojovaných kroužků barevného papíru, ale 
v pozdějších letech je nahradila klasickými slaměný-
mi řetězy doplněnými hvězdičkami a jinými ozdoba-
mi z přírodních materiálů. Vrcholem pak byly svíčky 
– žádné elektrické „Made in China“, ale opravdové 
voskové, u kterých bylo vždycky napínavé, jestli se 
jim nepodaří podpálit zejména ty slaměné ozdoby. 
A nejbáječnější na takovém stromku byla právě ona 
nenapodobitelná vůně, která byla v dalších dnech 
čím dál tím intenzivnější, a protože byl stromek 
v mém dětském pokoji, blaženě se při ní usínalo.

Jen pozor – pokud se držíte vánočních tradic, mezi 
které patří i rozkrajování jablka, šáhněte po jiném 
než panenském, pro věštění budoucnosti není ideál-
ní, jádřinec má totiž zpravidla uspořádaný do křížku, 
znamenajícího smrt, a jen málokdy do povzbuzující 
hvězdičky.

Čas Vánoc
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Já sním o Vánocích bílých… Ale jaké jsou vlastně bar-
vy Vánoc? A jaké barevné variace volíme v přípravě 
svátečně prostřeného stolu k štědrovečerní večeři? 
Řídíme se ještě podle zajetých tradic, kdy se barvy 
svátků odvozovaly od liturgických předpisů, nebo již 
dáváme přednost novým trendům? Ať tak, či onak, 
slavnostně prostřený stůl je pevnou součástí oslav 
přicházejících Vánoc.

Vánoce přes všechny možné výklady a přístupy k nim 
stále zůstávají rodinným svátkem, kdy i ti největší 
odpůrci předvánočního gruntování a zdobení chtějí 
usedat ke štědrovečernímu stolu s pocitem výjimeč-
nosti okamžiku. Sváteční tabule o Vánocích může mít 
mnoho podob. Od rustikální přes neokázalou elegan-
ci až k vyloženě luxusnímu provedení. Přes všechny 
rozdíly spojuje uvedené varianty pár detailů, které nás 
ujistí, že jde stále o tutéž příležitost. Jsou to drobnosti 
neodmyslitelně spojené s vánočními svátky. Nesou 
v sobě hlavně pozitivní poselství. 

Spolu 
u štedrovečerního
 stolu
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Rustikální Vánoce – kouzlo jednoduchosti 
Přirozená kresba dřevěného stolu s čistě přírodními 

materiály a tradičními symboly Vánoc: s ořechy, 
perníčky, ovocem, zelenými snítkami, šiškami.

Klasická vánoční dekorace 
v bílém provedení obohacená vzpomínkou na léto 
strávené u moře. Bílo-stříbrnými tóny dosáhnete 

skutečné elegance.. 

Tradiční vánoční kombinace barev: 
červená, zelená, bílá a zlatá. Můžeme ji vidět jak 

u rustikálně pojaté, tak u luxusně vyhlížející tabule. 

Pro ty, kteří si chtějí dopřát pocitu luxusu, 
bohatství a výjimečnosti – třeba jen na jediný 

okamžik v roce.

Čas Vánoc



• Rozsvícené svíčky všech barev a tvarů – světlo je 
  symbolem života, naděje, radosti, poznání. 
  I Bůh oddělil tmu od světla a pak teprve ve světle 
  poznal, že co stvořil, je dobré.
• Ovoce – ještě v 19. století bylo na vánočním stole 
  častější ovoce než drahé cukroví. Ostatně již 
  od středověku bylo doporučováno jísti během 
  adventu hodně ovoce, aby lidem připomínalo 
  blížící se den úrody vybraného a ušlechtilého 
  ovoce, Syna Božího.
• Tradiční jablko pak symbolizuje vzpomínku 
  na pramáti Evu a lidé mu zvláště o Vánocích 
  přisuzovali magickou moc.
• Jehličnaté snítky – stále zelené větvičky jsou 
  symbolem věčného života.
• Snítky jmelí – opět symbolizují život, ale také 
  pevnost vztahu a mnoho dalších významů.
• Ořechy – hrály důležitou roli v lidové magii 
  a dříve na štědrovečerním stole nesměly chybět. 
  Jsou dodnes součástí vánočních zvyků, stejně 
  jako jablko.

Slavnostně prostřený stůl však není sám o sobě 
úplný. K jeho dokonalosti patří šťastní a spokojení 
lidé, kteří k němu usednou, aby spolu strávili jeden 
z nejkrásnějších večerů v roce.

Milé čtenářky a milí čtenáři, přeji Vám mnoho úspěchů 
při přípravě štědrovečerní tabule, ale především hod-
ně lásky a radosti, které s sebou tento svátek přináší. 

Pavla Veškrnová
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Drobné motivy,
které by někteří z nás čekali spíše při jiných typech 

slavnostních příležitostí, se dostávají i na vánoční stůl. 
Proč jednou nezkusit něco jinak? Drobné růžové květy 

a jemné stříbřitě šedé ornamenty s bílým základem 
jsou určeny pro romantiky každým coulem..

Růže na vánočním stole?
Ano! Nese s sebou hlubokou symboliku. Podle 
pověstí v edenské zahradě rostla růže bez trnů, 
až do vyhnání Adama a Evy. Později byla růže, 
královna květin, spojována s jinou královnou, 

matkou Ježíše, Marií. A o Vánocích slavíme právě 
její „chvíli“, kdy přivedla na svět své dítě.

Vánoce v stále více populárním vintage stylu 
Stojí za to prohledat sklep či půdu, zda tam přece 

jen ještě nezůstaly nějaké skryté poklady po našich 
babičkách. Kdo nemá tu možnost, musí se vydat 

do nenápadných bazárků nebo na bleší trh a věřit, 
že bude mít štěstí.

Ledové království. 
Barevná kombinace, kterou zcela jistě ocení 

dětské fanynky Elzy a její sestry Anny ze známé 
pohádky. Ovšem dámy, přiznejme si, která z nás 

někdy nechtěla mít půvaby ledové královny? Snová 
kombinace nenechá nikoho na pochybách, 

že Vánoce jsou pro vás pohádkovou událostí.

Čas Vánoc





Veganské  
   Vánoce  

Blíží se vánoční svátky, období oslav, které jsou tradičně spojeny i se svátečními pokrmy, a já bych se s vámi ráda 
podělila o své oblíbené veganské recepty. Věřím, že mnoho z vás si svátky bez smaženého řízku či kapřích fi let 
s bramborovým salátem nedovede představit, ale možná se u vašeho stolu najde někdo, kdo dává přednost stra-
vě bez masa a jiných živočišných produktů a vy budete chtít připravit sváteční jídlo i pro ně. Tradiční luštěninová 
polévka nebo česnečka se dá jednoduše upravit tak, aby neobsahovala žádné živočišné produkty. V bramboro-
vém salátu se nahradí majonéza sojanézou a už máte také veganské jídlo. V trojobalu si potom namísto ryby mů-
žete obalit sójové maso, tofu, anebo robi (rostlinná bílkovina nahrazující maso). Fantazii se meze nekladou! Zde je 
tedy pár z mých oblíbených receptů, a pokud se rozhodnete některý z nich zkusit, věřím, že vám bude chutnat... 

Bramborový salát
Ingredience
• 8 lžic vinného bílého octa
• 3 lžíce cukru (dle chuti)
• 2 lžičky soli
• černý mletý pepř
• 1 větší cibule
• 4 větší mrkve
• kousek celeru
• 2 petržele
• 450 g brambor
• 5 ks sterilovaných okurek
• 2 lžíce hořčice
• 7 lžic sojanézy
• sůl a pepř k dochucení

Postup
Brambory dejte vařit ve slupce cca na 20 min 
a mezitím si oloupejte mrkev, celer a petržel a dejte 
vařit na 15 min. Dohromady smíchejte ocet, cukr, 
sůl a špetku mletého černého pepře. Jakmile 
jsou brambory uvařeny, oloupejte je a nakrájejte 
na kostky. Mrkev, celer a petržel nakrájejte na kos-
tičky a ve velké míse smíchejte společně s bram-
bory a cibulí nakrájenou na drobno a přidejte již 
připravenou zálivku z octa, cukru, soli a černého 
pepře. Na závěr přidejte horčici a sojanézu. Přen-
dejte do servírovací mísy a servírujte s celerem 
připraveným na způsob kapra.

Smažený celer à la kapr
Ingredience
• 1 větší celer
• 1 lžíce vinného bílého octa
• sůl
• pepř
• koření dle preference 
  - tymián/rozmarýn/oregáno
• rostlinný olej na smažení
• trojobal (hladká mouka, strouhanka, voda, kurkuma
   a případně bramborový škrob)

Postup
Nakrájejte celer na silnější půlkolečka a na minutu je 
dejte do vroucí osolené vody s 1 lžící octa. Po mi-
nutě je vyndejte, osolte, opepřete a můžete ještě 
přidat koření, které se používá při úpravě ryb - např. 
tymián, rozmarýn nebo oregano. Poté obalte celer 
v trojobalu, viz postup níže a zprudka osmažte 
(po usmažení odsajte přebytečný olej papírovými 
ubrousky). Podávejte s bramborovým salátem.

Postup na trojobal:
Připravte si tři misky, do kterých dáte zvlášť
1. mouku; 2. mouku či bramborový škrob smícha-
ný s vodou do konzistence hořčice (ideální je osolit 
a přidat kurkumu kvůli barvě); 3. strouhanku.
Kousky jídla obalujte postupně ve všech třech vrst-
vách a nakonec zprudka osmažte na rostlinném oleji.

Recepty
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Mandlové perníčky
Ingredience
• 10 vypeckovaných datlí
• 60 ml javorového sirupu
• 1,5 lžíce mletého zázvoru
• 1/2 lžičky skořice
• 1/3 lžičky mletého hřebíčku
• 1/4 lžičky muškátového oříšku
• 3 lžíce olivového nebo kokosového oleje
• 1/2 lžičky jedlé sody
• 1/4 lžičky soli
• 168 g mandlové mouky (jemně mletých mandlí)

Postup
1. Datlová pasta:
Dejte datle do teplé vody a počkejte, až změknou 
(30 minut až 3 hodiny). Měkké datle rozmixujte v ku-
chyňském robotu na hladkou pastu; pokud bude 
potřeba, přidejte 1–2 lžičky vody, aby se utvořila 
hladká pasta.

2. Perníčky:
Předehřejte troubu na 175 °C. Javorový sirup, 
koření a 2 lžíce datlové pasty rozehřejte na pánvi 
a jakmile začne směs lehce bublat, dejte pánev 
stranou a vmíchejte olej a poté přidejte jedlou sodu. 
Do směsi dále přidejte sůl a zlehka vmíchejte mand-
lovou mouku. Pokud bude potřeba, pomozte si ruka-
ma a uhněťte hladké a vláčné těsto. Nechte hmotu 
vychladnout na pokojovou teplotu – pokud budete 
potřebovat proces chladnutí urychlit, můžete dát 
těsto i do ledničky. Těsto vyválejte na tenčí placky 
mezi dvěma potravinovými fóliemi a vykrajujte vaše 
oblíbené tvary. Pečte na plechu vyloženým pečicím 

papírem po dobu 7–9 minut při 175 °C. Doba pečení 
se může měnit v závislosti na velikosti vašich per-
níčků. Perníčky jsou hotové, jakmile je jejich povrch 
na dotek pevný a lehký stisk nezanechá na povr-
chu perníčku stopu. Nechte perníčky vychladnout 
na plechu 15–20 minut.

Raw perníčky ze sušených merunek
Ingredience
• 90 g nesířených sušených meruněk
• 50 g mletých mandlí
• 2 lžíce citronové šťávy 
  z čerstvě vymačkaného 
  citronu (dle chuti)
• perníkové koření (dle chuti)

S použitím všech ingrediencí budete mít 20 perníčků 
o velikosti cca 4 cm.

Sušené meruňky dejte do kuchyňského robotu a mi-
xujte do konzistence lepivé pasty s malými kousky 
ovoce. Vmíchejte citronovou šťávu, namleté man-
dle a uhněťte těsto. Dle chuti okořeňte perníkovým 
kořením. Než těsto vyválíte, je dobré nechat ho chvíli 
ztuhnout v lednici, aby se s ním snadněji pracovalo 
a nelepilo se. Jakmile těsto v lednici trochu ztuhne, 
vyválejte ho na tenčí placky mezi dvěma potravino-
vými fóliemi a vykrajujte formičkami tvary, které se 
vám líbí. Perníčky sušte přes noc v horkovzdušné 
troubě nebo sušičce do teploty 42 °C. Po usušení 
skladujte perníčky v ledničce v otevřené nádobě.

Přeji Vám všem dobrou chuť
Petra Závodná

ˇ

Chcete se zbavit problém ?

Navštivte www.zilniporadna.cz, 
kde m žete své problémy 
konzultovat s odborníky. 

BOLÍ VÁS NOHY? HEMOROIDY

Aplikace ke stažení:

ZP inzerce - hemeroidy - 210x90.indd   1 16. 12. 2016   15:25:13



PŘÍPRAVEK PRO OKAMŽITÉ 
POSÍLENÍ POKOŽKY

NEOBSAHUJE PARABENY – HYPOALERGENNÍ

E-shop: www.beautyclub.cz, tel.: 311 331 850
Reprezentační prodejna: Spálená 55, Praha 1, tel.: 221 990 803
PŘIJĎTE SI PRO TESTERY ZDARMA!

MULTIREGENERAČNÍ 
KRÉM

Bojujte proti předčasnému stárnutí pokožky, způsobenému úbytkem kolagenu, namáháním pleti  
a extrémními povětrnostními vlivy, pomocí našeho MULTIREGENERAČNÍHO KRÉMU SWISSO LOGICAL 
charakteristického svou bohatou texturou. Převratná látka VOLUFORM™ naplňuje svůj slib zaměřený 
proti stárnutí, neboť obnovuje kontury vašeho obličeje a vyplňuje drobné rýhy i vrásky. 
Vaše pleť získá dokonalou ochranu, ať budete kdekoli - především pak během studených zimních dnů, 
kdy trpí nejvíce.

ůssobbe ééénénéémummmmmu úúúúúúúbbbbbbbybyb tkkkktkktktkemeem kk lolagaggenenuu, nnnnnnnnnnamamamamamammamamamamamma áháháháháháháháháháháhhááánááááánáááá ímím ppleeleti
MULTIREGENERAČNÍHO KRÉRÉMUMU SSWIWIIIISSSSSSS OO LOLOGIGICACAL

ná látka VOLUFORM™ naplňuje svůjj sllibib zaměřený
čeje a vyplňuje drobné rýrr hy i vrásky. 



Nápady

Postup
Vydezinfi kujte si pracovní plochu i pomůcky a vez-
měte si rukavice, vše především proto, aby se 
do masky nedostala žádná bakterie, která by pak 
mohla zapříčinit znehodnocení masky. Pak všechny 
ingredience smíchejte dohromady. Pokud chcete 
mít masku úplně hladkou, použijte mixér. Výslednou 
směs uchovávejte v dóze s víčkem. Každý večer 
pak masku na ruce aplikujte, doporučuji na noc 
vlněné rukavice. Ráno směs smyjte.

Nakládaná rajčata
Nemůžete se nabažit chutí sušených rajčat? Připravte si 
je tedy doma a uvidíte, že budou chutnat jako z Itálie.

Ingredience
• 500 g menších oválný ch masitý ch rajčat
• 1 lžička mořské soli
• 1/4 lžičky krupicového cukru
• 1 lžička sušeného oregana
• 2 lžíce olivového oleje
• na nakládání: kapary, česnek, 
  1 lžíce bazalkových, listů, 
  olivový olej

Postup
Předehřejeme troubu na 220 °C. Překrájíme 
rajčata napůl a vyskládáme je v jedné vrstvě 
do zapékací misky. Poprášíme solí, cukrem, ore-
ganem a pokapeme olejem. Vložíme do rozpálené 
trouby a za 2 minutky troubu vypneme a necháme 
v ní rajčata přes noc, aniž bychom otevřeli dvířka 
trouby. Ráno rajčata vyjmeme a naskládáme je 

Domácí zázvorový likér proti chřipce
Výroba likéru, který vám posílí imunitu, a chřipka se 
vám tak vyhne obloukem, je velmi jednoduchý.

Ingredience
• 0,5 l vodky 
• 125 g medu (asi 6 polévkových lžic), 
• 125 g čerstvě nastrouhaného nebo na kolečka
  nakrájeného zázvoru
• 1 citron, oloupaný, nakrájený na plátky
• 1 pomeranč, oloupaný, nakrájený na plátky
• lahev, nebo nádobu na likér

Postup
Všechny ingredience přidáme do vodky a necháme 
3 dny louhovat. Poté směs slijeme do nádoby, vše 
k okamžitému použití. Užíváme večer v podobě 
malého „panáka“. 
Tip redakce: Pokud si koupíte ozdobnou lahvičku se 
špuntem a vyrobíte speciální etiketu, vznikne velmi 
sympatický dárek pod vánoční stromeček 

Medovo mandlová maska na ruce
Medovo mandlová maska, která se používá přes 
noc, dodá vašim rukám opět skvělý vzhled.

Ingredience
•  4 polévkové lžíce ovesných vloček
• 50 g mandlí – velmi najemno nasekaných
• 1 žloutek
• 1 lžíce medu
• 2 lžíce mandlového oleje
• 4 kapky konzervantu (Kokosglukosid 50ml)

deH

k
Věděli jste, že spoustu věcí si můžete vyrobit doma sami? Pak budete mít přehled nejen o složení 
výrobku, ale také dobrý pocit ze skvěle odvedené práce. Věci domácí výroby ocení jistě i vaši přáte-
lé, kterým můžete výrobky věnovat třeba jako vánoční dárek. Níže vám představíme pár věcí, které si 
určitě musíte vyzkoušet!

i
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do sklenic. Na každou vrstvu rajčat pak přidáme pár 
kaparů, lístků bazalky a plátků česneku. Zalijeme 
olejem a pohlídáme, aby ve sklenici nezůstaly žádné 
vzduchové bublinky. V ledničce nám takto vydrží 
nejméně 14 dní.

Kondicionér s rozmarýnem
Do domácího kondicionéru s vůní rozmarýnu se 
určitě zamilujete!

Ingredience
• 150 ml kvalitního vinného octa
• 20 ml rozmarýnového extraktu
• 100 ml vodky
• 1,75 l čerstvě převařené vody

Postup
Všechny suroviny smíchej-

te dohromady. Koncentrát 
by měl vydržet 4–6 měsí-
ců. Jeho použití je snad-

né – odměřte do hrnku 
panáka koncentrátu 
a doplňte studenou vo-

dou. Po umytí vlasů 
šampónem přelijte 

koncentrátem vyplách-
nuté a vyždímané vlasy. 

Koncentrát již nevyplachujte. 
Uvidíte, jak se vaše vlasy začnou 
lesknout a budou plné zdraví.

Domácí balzám na rty
Zima je v plném proudu, tedy je zapotřebí mít 
u sebe vždy balzám na rty, aby byly chráněny před 
vlivem počasí.

Ingredience
• 4 lžíce olivového oleje
• 1 lžíce včelího vosku (v kosmetických čočkách)
• 1 lžíce medu
• 2 kapky vitaminu E (běžně k sehnání na internetu 
  či v lékárnách)
• 5 kapek esenciálního oleje na tělo dle vašeho výběru
• dózičku na balzámek

Postup
Jako první je opět zapotřebí vydezinfi kovat pra-

covní desku i ruce, aby výrobek déle vydržel. 
Ve vodní bázi necháme velmi pomalu roze-

hřát olej a vosk, oboje promícháme, aby 
se směsi spojily dohromady. Poté směs 
odstavíme a vmícháme do ní esenciální 
olej a vitamin E. Vložíme pak do ledové 
lázně a pomalu přidáváme med a vmí-
cháváme ho do směsi. Hotový balzá-
mek pak opatrně přelijeme do nádobky 
na balzám a necháme 6 hodin uležet. 
Pak již jen balzámek strčíme do kapsy 

od kabátu, aby byl kdykoliv k připraven 
k použití.

Eva Ranglová 
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PVA EXPO PRAHA 
PRAHA 9 – LETŇANY

10. – 11. 3. 2017
8. – 9. 9. 2017

KOSMETICKÝ VELETRH
• Současné trendy v kosmetice a vizážistice

• Kadeřnické show

• Módní přehlídky

• Wellness, Spa, zdravý životní styl

• Anti-aging program, přírodní péče

• Masáže, aromaterapie

• Regenerace, relaxace

• Soutěže: 

 Creative Image Team by Pavel Bauer 

Fotomakeup by Štěpánka Podroužková

Nail art, Manikúra, Prodlužování řas

• Junioři: 

 Make-up, Účesy, Bodyart

 Fashion design





Země s více než 10 miliony obyvatel zaujímá zhruba 
šestinu Pyrenejského poloostrova s jediným sou-
sedem - Španělskem. Země poměrně malá, ale 
nabízející neuvěřitelně mnoho možností. Podívejte 
se spolu s námi alespoň na některé z nich. 

Lisabon
Hlavní město Portugalska s půl milionem obyvatel 
poskytuje návštěvníkům mnoho míst k objevování. 
Pří příjezdu do města od jihu narazíte na jeden ze 
dvou pozoruhodných mostů. Most Lope de 
Vega je nejdelším v Evropě. Měří 17,2 km 
a při průjezdu se úzkostní lidé nebu-
dou cítit úplně komfortně, přesto 
je to zážitek. Druhý most spoju-
jící břehy řeky Tejo je most 25. 
dubna, který připomíná Golden 
Bridge v San Franciscu.

Nás ve městě nejvíce okouzlily 
uličky ve čtvrti Alfama. Při pro-
cházce bludištěm strmých uliček 
a schodů objevíte mnoho pano-
ramatických výhledů na město. 
Abyste si ušetřili namáhavý výstup 
na vrchol této čtvrti, využijte tramvaj 
číslo 28. Tato turisty oblíbená žlutá tramvaj 
patří k Lisabonu asi jako doubledecker k Londýnu 
a vystát si na ni frontu rozhodně stojí za to. 
Nezapomeňte navštívit náměstí Praça do Comércio, 
kde královská rodina přijímala hosty, kteří na svých 
lodích připlouvali až tam. Svezte se výtahem z te-
paného železa Elevador de Santa Justa, spojující-
ho čtvrti Baixa a Largo. Navštivte hrad San José, 

vyfotografujte se před katedrálou a jste-li vyznavači 
sportu, navštivte zápas jednoho z místních fotbalo-
vých klubů, nebo se přihlaste do známého marato-
nu, který v roce 2017 začíná v přímořském Cascais 
a končí v lisabonském Parku národů.

Cabo de Roca
Nejzápadnější bod pevninské Evropy. Kouzelné 
místo s majákem, kde všechny vaše starosti s po-
hledem na oceán zmizí a zůstane jediná … aby vás 

silný vítr neodfoukl.

Évora
Hradby obehnané město, které 

bývalo oblíbené sídelní místo 
portugalských králů a dnes 
je zapsáno do chráněných 
památek Unesco. Úzké uličky 
vás dovedou na náměstí 
Praça do Giraldo, které lemují 
maurská podloubí. Místní 
katedrála se dvěma různými 

věžemi působí trochu nesyme-
trickým dojmem. Pár kroků od ní 

naleznete zbytky římského chrámu 
ze 3. stol. n. l. Nejpozoruhodnější 

(nebo nám se alespoň tak zdálo) je 
však místní akvadukt – Agueduto da Água 

de Prata (Akvadukt stříbrné vody), který přiváděl 
vodu do města. V dnešní době můžeme vidět 
pouze část, ale ve své době byl považován 
za zázrak. V původních hradbách kolem centra 
města žije třetina jeho obyvatelstva, čemuž se 
při pohledu na hradby ani nechce věřit. 

Silvestr
v Portugalsku
Vánoce přede dveřmi a s nimi spojený každoroční kolotoč uklízení, pečení a shánění dárků. Pokud 
rádi cestujete, proč si pod stromeček nenadělit pěkný zájezd? A nemusí to být jen ten lyžařský za 
sněhem. Můžete využít některé z výhodných nabídek cestovních kanceláří a vybrat si letní dovolenou. 
Naším dnešním typem je Portugalsko. Vyrazte na nejzápadnější místo pevninské Evropy, ochutnejte 
výborné portugalské víno, vykoupejte se v Atlantickém oceánu, užijte si pohostinnost místních lidí, 
nebo si jen prostě užijte odpočinku na písečné pláži.
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no pohořím, z jihu sem míří teplé mořské a vzdušné 
proudy z Afriky. I proto je kraj Algavre nejvyhledáva-
nější rekreační oblastí v jižní Evropě.

Silvestr
A pokud vám připadá léto přece jen příliš vzdálené, 
zkuste si ještě zajistit některý silvestrovský pobyt 
na portugalském ostrově Madeira. Radovánky 
na sněhu na tomto ostrově věčného jara nečekejte, 
ale na saních byste se svézt mohli. Tento neobvyklý 
zážitek nabízí celoročně jízda v proutěných saních 
v hlavním městě Funchal. Ve Funchalu najdete také 
Královský palác, park Santa Catarina se sochou 
Kryštofa Kolumba, katedrálu i tržnici s vánoční vý-
zdobou. Lanovkou se můžete svézt na vrchol Monte 
s poutním kostelem a dolů se svézt v již zmíněných 
saních. Bázlivějším se na posilnění nabízí ochutnávka 
madeirského vína.

Západ ostrova skýtá turistické cíle, mezi kterými byste 
neměli vynechat rybářskou osadu Camara de Lobos, 
ve které pobýval i W. Churchill, druhý nejvyšší útes 
světa Cabo Girão (580 m), lávovou jeskyni u Sao 
Vicente, vodopád s poetickým názvem Nevěstin závoj 
u Seixalu, či skálu milenců v Ribeira de Janela. 

Cesta po východní části ostrova vás eukalyptovým 
lesem dovede například k hoře Pico Arreiro (1818 
m), či pstruží farmě Ribeiro Frio. Městečko Santana 
láká na tradiční domky s rákosovou střechou, v této 
době vánočně vyzdobené kromě jiného i kouzelnými 
betlémy. Zastavit se můžete v továrně na zpracování 
cukrové třtiny v městečku Porto Cruz.

Madeira je ideální místo pro pěší turistiku podél levád 
- zavlažovacích kanálů, přivádějících dešťovou vodu 
z hor do níže položených oblastí. Na své si tu přijdou 
také všichni milovníci květin, připadáte si tu jako v jed-
né velké botanické zahradě. Mísí se tu omamné vůně 
mimózových hájů, eukalyptů, vavřínů a v příkopech 
podél cest najdete běžně květiny, za které v Čechách 
utrácíme v květinářství. Pokud byste si chtěli dopřát 
zážitek na moři, můžete si zahrát na Kolumba a svézt 
se replikou jeho lodi Santa Maria.

A silvestr samotný? Rozhodnutí strávit ho právě 
na Madeiře určitě nebudete litovat. Nejen díky 
nádhernému ohňostroji a neopakovatelné atmosféře 
zábavy v ulicích je považován za jeden z nejzajíma-
vějších na světě.

Tereza Veselá

Porto
Ve druhém největším městě země nalez-
nete mnoho zajímavostí. Pokud si za ces-
tovní prostředek vyberete vlak, při příjezdu 
do města dorazíte na nádraží Sao Bento, 
kde můžete ve vstupní hale obdivovat 

azulejos (malované keramické dlaždičky) 
od Jorgeho Colaça. Autem byste do centra 

města přijeli nejspíše po mostě Ponte de Dom 
Luís I., ze kterého je nádherný výhled na staré 

město, barevné domky na břehu řeky Douro, 
na lodě vezoucí sudy s portskými vínem a na bis-

kupský palác tyčící se nad tím vším. Jistě také spatří-
te dominantu města - věž Torre dos Clérigos u kos-
tela Igreja dos Clérigos, i ona nabízí pohled na celé 
panorama Porta. Po cestě k věži potkáte rodný dům 

Jindřicha Mořeplavce (dle legendy), nebo Palácio 
de Bolsa – burzovní palác, kde se projednáva-

ly portské kupecké zákony. Nám se ale nejvíce 
líbilo jen tak bloumat uličkami a kochat se výhledem 
na deltu řeky Douro či na město samotné… zkuste to 
taky.  A pokud budete mít starého města dost, vydej-
te se za most Ponte de Dom Luís do čtvrti Vila Nova 
de Gaia, kde sídlí přes 50 vinařských společností. 
Zde se míchá a dozrává většina světové produkce 
portského vína. 

Podél reky Douro
Vydáte-li se z Porta do vnitrozemí podél řeky Douro, 
překvapí vás kraj terasových vinic. Mnohé z nich na-
bízejí prohlídku, kde se mimo jiné dozvíte, kolik druhů 
odrůd vína existuje, jak a kdy se víno sklízí, jak dlouho 
zraje, že kořeny rostliny jsou až v hloubce deseti me-
trů, aby mohly čerpat vodu, a že veškeré zpracování 
probíhá ručně… Po prohlídce samozřejmě následuje 
ochutnávka vína (stolního i portského), a je tedy 
vhodné najít si ubytování v místě a ochutnávku si po-
řádně užít. Jediné, co bychom z prohlídky vynechali, 
je ukázka „ruční“ nebo spíše „nožní“ práce šlapačů 
vína, to nám ochutnávku pak malinko narušilo 

Sintra
V průvodci popsáno jako pohádkové město. Ale 
spousty turistů nás z něj vyhnaly tak rychle, že jsme 
nestačili jeho krásné paláce a maurský hrad náleži-
tě obdivovat. Můžeme doporučit jen těm, kdo jsou 
ochotní proplétat se mezi tisícovkami lidí... 

Algarve
Pokud jste se rozhodli prožít dovolenou relaxačně, 
vyrazte na jih Portugalska. Naleznete zde krásné 
písečné pláže táhnoucí se mnoho kilometrů. Podnebí 
je zde odlišné od zbytku země. Ze severu je chráně-

ˇ

Cestování
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Filmové novinky

roku 2017
Rychle a zběsile 8
Akční krimi/thriller série Rychle a zběsile čeká zá-
věrečná trilogie, která odstartuje příští rok 8. dílem. 
Režie se ujal F. Gary Gray, který se ještě dříve než 
režii fi lmové věnoval režírování hudebních videokli-
pů, za což získal pěknou řádku cen.

Rychle a zběsile 8 se zařadilo mezi jeden z nejoče-
kávanějších fi lmů roku 2017 hlavně díky herec-
kým hvězdám ať už známým z předešlých 
dílů (Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle 
Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewste), 
nebo těm, které se v novince objeví poprvé 
(Charlize Theron, Kurt Russell, Eva Men-
des, Scott Eastwood, Helen Mirren) Osmý 
díl zavede diváky na Kubu a také na Island, 
odkud bylo pořízeno mnoho zajímavého 
materiálu z natáčení, přesto se ale hlavní dějová 
linie odehrává v New Yorku. Na první trailer fi lmu se 
můžou fanoušci těšit už letos v prosinci. Premiéra 
pak proběhne 13. 4. 2017.

  
Blade Runner 2

Do kin si to namířilo pokračování 
naprosté klasiky Ridleyho Scotta 
(Hannibal, Americký gangster, 
Marťan). Režisérem novin-
ky bude Denis Villeneuve 
(Zmizení, Sicario), a aby 

hvězdných jmen nebylo 
málo, tak s jistotou můžeme 

počítat s Harrisonem Fordem 
v titulní roli Ricka Deckarda. Ve sním-

ku, jehož ofi ciální název ještě ani nebyl představen 
a premiéra se plánuje na 5. 10. 2017, se představí 
také Ryan Gosling, Robin Wright a Dave Bautista.

War Of The Planet Of The Apes
Akční scifi  drama a také tak trochu thriler pod taktov-
kou Matta Reevese bude uvedena do kin na premié-
ře 13. 7. 2017. Ano, opice nám ještě neřekly posled-
ní slovo, a tak po skvělém Zrození a o mnoho méně 
povedeném Úsvitu se na příští rok těšme na Bitvu. 
Hlavní roli záporného hrdiny přijal Woody Harrelson. 
Chytrého a prudce inteligentního Caésara pak ztvár-
ní Andy Serkis. Snímek je již dotočen a jeho tvůrci 
teď mají 365 dní na jeho přípravu.

Kingsman: 
The Golden Circle
Kingsman: Tajná služba se 
řadí mezi nejbláznivější sním-
ky loňského roku. Jedinečný 
rukopis Matthewa Vaughna 
(Kick-Ass) nebude chybět ani 

teď. Britský režisér se poprvé 
ve své kariéře chystá natočit 

pokračování svého titulu. Součástí 
dalšího příběhu o elegantních tajných 

agentech bude například hvězdná Halle Berry, 
Julianne Moore nebo charismatický Channing Ta-
tum. Do původních rolí se pak vrací Taron Egerton 
a Mark Strong. Premiéra proběhne v polovině roku 
2017, a to 15. 6.

 
The Wolverine 3

Hugh Jackman si podle svých 
slov už naposled zahraje nejob-
líbenějšího fi lmového mutanta 
Wolverina. Ten po obrovském 
úspěchu snímku Deadpool 
zavítá do kin tentokrát jako mlá-

deži nepřístupný. Dá se předpo-
kládat, že tvůrci fi lmu se nechali 

inspirovat skvělým komiksem Old 
Man Logan. Vedle Hugha Jackmana se 
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objeví například Patrick Stewart a to jako Profesor 
X. Premiéra bude připravena na začátek roku 
2017, a to 3. 3.

Thor: Ragnorak
Na konci příštího roku vez-
me kina útokem Marvel. 
Dorazí do nich totiž třetí 
Thor, který má po předchozí 
sólovce co zlepšovat. Režii 
na svá bedra vzal Taika Wai-

titi (Co děláme v temnotách) 
a do příběhu zasáhnou i osudy 

Hulka. Fanoušci, kteří se alespoň 
trochu vyznají v komiksové předloze, už 

jistě tuší, že se bude vycházet z Planety Hulk. Nově 
se v tomto snímku můžeme těšit na skvělou Cate 
Blanchett a také Jeffa Goldbluma nebo Karla Urba-
na. Premiéra proběhne 2. 11. 2017.

Trainspotting 2
Danny Boyle se opět navrací 
k již dvacet let starému kultu. 
Můžeme jen těžko odhadnout, 
co od nových příběhů očeká-
vat. Kvalita britského režiséra 
je ale nepřehlédnutelná, a tak 

mu zkuste dát šanci. Radost 
všem fanouškům udělá jistě ná-

vrat všech titulních tváří původního 
Trainspottingu. Premiéra 9. 2. 2017. 

Adéla Kratochvílová



U nás je sestra 
taky máma!

Práce v našich ambulancích vám poskytne dostatek prostoru pro váš 
soukromý život. Můžete být dobrá sestra i máma zároveň.

Našim sestrám nabízíme:

•  5 týdnů dovolené

•  Podpora work life balance (rovnováha mezi prací a osobním životem)

•  Vstřícný přístup při péči o děti

•  Podpora dalšího vzdělávání a rozvoje

•  Přátelský kolektiv

•  Zázemí velké stabilní soukromé zdravotnické skupiny

0,5 milionu ošetřených pacientů ročně

Největší poskytovatel ambulantní péče v ČR

Zaměstnáváme více než 1500 zdravotníků

www.euc.cz/kariera

Praha

Brno

Frýdlant

LiberecÚstí nad Labem

Kladno

Pardubice

Olomouc

Zlín

Hradec Králové

Slaný



Běháme 
v zimním období

Odpovídající oblečení je pro běhání v zimě a mrazu 
základem. I v takto nízkých teplotách se oblečte tak, 
abyste poté, co za vámi zaklapnou venkovní dveře, 
pociťovali jen mírný chlad. Důležité je důmyslně 
vrstvit. 

Určitě jste se již setkali s jednoduchou poučkou 
ohledně oblékání, když se chystáte vyběhnout: 
Oblékněte se tak, jako by bylo venku o deset stupňů 
více.. Např. pokud je venku deset stupňů, stačí si 
obléct tričko a mikinu nebo místo mikiny teplejší 
bundu, měli byste se pak cítit při běhu příjemně. Já 
osobně dávám přednost 7 až 8 stupňovému rozdílu, 
je tedy dobré upravit si pravidlo podle své citlivosti. 
Je-li venku méně stupňů, např. kolem nuly, funkční 
tričko by mělo tvořit první vrstvu, kterou si oblečete, 
druhou vrstvou by měla být mikina (z funkčního, pro-
dyšného materiálu) a třetí a poslední vrstvou větrová 
bunda. Samozřejmě se vše může odvíjet od vašich 
možností a můžete pracovat s tím, co máte. Na zá-
kladě zkušeností sami zjistíte, zda vám nějaký kus 
oblečení bude či nebude při běhu vyhovovat, pak 
nastane čas zajít do specializovaného obchodu, 
nechat si poradit a udělat si radost novým kouskem 
sportovního oblečení . 

Jak vrstvit - shrnutí:
• První vrstva – zateplené funkční tričko 
  s dlouhým rukávem a rolákem
• Druhá vrstva – teplá funkční mikina
• Třetí vrstva – běžecká bunda (podle počtu stupňů 
  pod nulou se pak rozhodnout, jestli zateplená 
  nebo jen větrovka)

• Nultá nebo čtvrtá vrstva – při teplotách pod -15 °C
  bych těm, kteří poběží opravdu zvolna, případně
  budou při běhu na někoho čekat, doporučila
  ještě „nultou" nebo čtvrtou vrstvu – funkční tričko
  bez rukávů nebo péřovou vestičku. 

Nezapomeňte na čepici a pod ní „tunel“ šátek 
(určitě je vhodnější než kukla), neboť ochrání krk 
a obličej a zabrání vdechování studeného vzduchu 
a následnému nachlazení.

V zimě bývají mlhy a brzy tma, nezapomeň-
te tedy na refl exní prvky, případně svítilnu. 
Mějte na paměti svou bezpečnost, mu-
síte být vždy dostatečně včas viditelní.

Pár rad na závěr 
• Základní rada zní: Na běh 
  se oblékejte, jako by bylo o deset 
  stupňů víc a vy se chystali na nezátěžovou 
  aktivitu (třeba procházku).
• Nestačí se řídit teplotou, kterou ukazuje 
  teploměr. V případě, že si nejste jisti, 
  jak moc se na běh obléknout, 
  vyjděte v běžeckém oblečení ven 
  a zůstaňte tam pár minut. Pokud jste 
  správně oblečeni, měla by vám být pouze 
  mírná zima, tedy ne taková, aby ve vás 
  budila nechuť vyběhnout ven.
• Existují pouze obecná doporučení ohledně 
  sladění oblečení, běhání a venkovní teploty, 
  časem si musí každý běžec najít své 
  zvyklosti odpovídající jeho limitům.

Asi to moc dobře znáte. Teploty klesají pod bod mrazu, člověk se někdy cítí 
promrzlý až na kost, a ještě k tomu má vyběhnout. Existuje však pár rad a tipů, 
které zabrání tomu, aby se z běhání stalo utrpení, a naopak pomohou, aby bylo 
mocným prostředkem ke zlepšení nálady v době, kdy nám chybí dostatek slu-
nečních paprsků!
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po sportovním výkonu sprcha, svaly mají mož-
nost se v teplé vodě dostatečně uvolnit a zároveň 
zůstat prohřáté. Pokud se vám přece jen nebude 
chtít vyběhnout do zimy, využijte svou nechuť po-
zitivně: Místo běhání venku věnujte čas silovému 
tréninku, opomíjenému během roku. Silová cvičení 
by v zimní běžecké přípravě určitě neměla chybět, 
protože je důležité svaly posilovat a připravovat 
na hlavní běžeckou sezónu.

Petra Závodná

• Další pomůckou je pocitová teplota, pro její 
  výpočet existuje vzorec, z něhož vyplývá, že 
  teplota 0 °C při větru 20 km/h dává pocitovou 
  teplotu -5 °C. A teplotu -5 °C vnímáme při stejné
  síle větru jako -11 °C atd.
• Závěrečný strečink a protažení je vhodné udělat až
   doma v teple a v klidu. 

Po ukončení běhu je v zimě nutné okamžitě se 
vysvléknout z mokrého oblečení, dát si sprchu, 
a až poté se protáhnout. Není nutné se prota-
hovat ihned po běhu v domnění, že právě tehdy 
jsou svaly nejvíce zahřáté. Následuje-li okamžitě 

INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - IPVZ

JARNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE 2017
KATEDRA NELÉKAŘSKÝCH POVOLÁNÍ IPVZ

18. ledna – Bazální stimulace
20. - 21. ledna – Krav- Maga – bezpečná sebeobrana pro zdravotníky

9. února – Bazální stimulace
10. března – Bezpečná manipulace s pacientem a škola zad

16. března – Prevence poškození a správné zacházení s pohybovým aparátem
23. března - Bezpečná manipulace s pacientem a škola zad

24. března – Bezpečnost na operačním sále a novinky v přístrojové 
technice a instrumentáriích

6. dubna – Resuscitace v terénu a zdravotnickém zařízení 
11. dubna – Management bolesti z pohledu sestry

20. dubna – Koučování týmů
27. dubna – Základy hodnocení EKG křivek

2. května - Resuscitace v terénu a zdravotnickém zařízení

Akce naleznete na: 
Web: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/2350

Facebook: https://www.facebook.com/IPVZ-Katedra-nelékařských-povolání 

Kontakt:
Mgr. Pavla Povolná, PhD.

Email: povolna@ipvz.cz

Sport



přijme:
zdravotní setry 

a zdravotní asistenty na HPP, DPP, letní brigádu

Naše lázně mají dlouholetou tradici. Léčíme onemocnění pohybového aparátu, zejména poope-
rační stavy, některá revmatická a degenerativní onemocnění, onemocnění páteře, polytrauma-
ta. Dále neurologická onemocnění všeho druhu – nemoci centrálního i periferního nervového 
systému, zejména stavy po CMP, DMO, poliomyelitis, míšní léze, po operacích mozku, nervosva-
lová onemocnění, RSM a další. Místní klima také skvěle funguje při léčbě onemocnění dýchací-
ho traktu různého druhu. Výborných výsledků dosahujeme také v léčbě některých endokrino-
logických onemocnění a stavů po onkologických onemocněních. Jsme akreditované pracoviště 
pro obor specializačního vzdělávání RFM.

Vzdělání:
 
Požadujeme: 

Nabízíme: 

Kontakt: 

 ÚSO,VOŠ

 odbornou způsobilost odpovídající zákonu č. 96/2004 Sb.
 trestní bezúhonnost 
 zdravotní způsobilost

 jednorázový náborový příspěvek ve výši 10.000,- Kč  při HPP (po zkušební době)
 5 týdnů dovolené
 závodní stravování
 práci na HPP (12hodinové směny)
 nástup ihned
 vzdělávání
 příspěvek na dopravu
 dobré platové podmínky

Radka Jónová, personální oddělení radka.jonova@janskelazne.com, 
tel.: +420 499 860 118, mobil: +420 739 421 970

Soňa Mičánková, personální oddělení, sona.micankova@janskelazne.com  tel.: 
+420 499 860 120, mobil: +420 739 421 992

Státní léčebné lázně Janské Lázně, 
státní podnik
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Jak si udržet 
fi t postavu

Jak je známo, udržet si fi t postavu není úplně lehká 
věc. Není to pouze o tom, že jednou, dvakrát v týdnu 
navštívíme posilovnu a jeden den si dáme k večeři salát 
místo talíře obloženého uzeninou. Když chcete dobře 
vypadat, musíte se o sebe dennodenně starat a pře-
mýšlet nad každým jídlem, které máte v plánu sníst. 

Pohyb je dobrá věc, ale jde především o jídlo. 
A jestliže doplníte zdravý jídelníček pravidelnou aktivi-
tou, výsledky se dostaví mnohem rychleji. Třetím před-
pokladem k cestě za vysněnou postavou a zdravou 
kondicí je bezpochyby spánek! Regenerace je velmi 
důležitá, tělo si musí odpočinout! Čím víc spánku, tím 
více energie a tím menší chuť na ,,sladké‘‘ zhřešení. 
No jo, ale jak to dělat, když vám zaměstnání neu-
možňuje dodržovat tyto tři body? V tomto článku se 
zaměříme na povolání zdravotních sestřiček, které patří 
mezi ty, které do práce musí chodit i v noci. 

Spánek
Vaše tělo je automaticky naučené na klidový režim 
během noci. Dochází ke zpomalení činnosti mozku, 
zpomaluje se dýchání, a také dochází ke zpomalení 
metabolismu. Kvalitní spánek je velmi důležitý nejen 

pro naše tělo, ale především i pro naši psychiku. Pro-
to je velmi důležité dodržovat spánkový režim každý 

den. Jak to ale mají dělat lidé, jejichž zaměstná-
ní jim nedovoluje chodit spát v pravidelnou 

večerní dobu? Nedoporučujeme chodit spát 
,,po kouskách‘‘. Jestliže musíte být na noční, 
naučte své tělo na dva časy spánku, avšak 
v celku, nikoliv rozloženého do celého dne, 
např. po dvou hodinách. Tělo potřebuje 
čas, aby prošlo všemi spánkovými fáze-
mi a pořádně si odpočinulo.

Strava
Ta je ze všech bodů určitě nejdůle-
žitější. Při takto náročném zaměst-
nání, kdy není pevná pracovní doba 
a mnohdy strávíte celé noci vzhůru, 

není moc prostoru pro pravidelné a kva-

litní stravování. Určitě to znáte, jste unavení, máte 
hlad a sníte první, co potkáte a co vypadá, že by 
vám mohlo nějak chutnat a zároveň by vás to mohlo 
zasytit. A to je právě ten největší problém. Musíte si 
jídlo plánovat! Naším doporučením je tedy příprava 
krabiček na každý den. Buď obětujete každý den půl 
hodinku v kuchyni přípravou krabiček, nebo si můžete 
vybrat krabičkovou dietu, kterých je dnes už na trhu 
spousta. Dokonce si můžete sami říct, z čeho chcete, 
aby se krabičky skládaly. Krabičková dieta nezname-
ná pojídání zeleného salátu zabaleného v šesti kra-
bičkách a trpění hladem. Může to být právě naopak 
a vy, kteří nestíháte ani tu půl hodinku v kuchyni, si 
můžete přímo u jednotlivých fi rem domluvit, co přes-
ně chcete, aby vaše krabičky obsahovaly.  
Jestliže trávíte noci ve službě, doporučujeme výběr 
potravin, které Vám dodají energii, ale neuškodí 
vašemu tělu, ba naopak. Velmi důležitý je například 
příjem bílkovin. Už jste zkoušeli takového Šmakou-
na? Koupíte ho například ve Vitalandu, Globusu 
a určitě nebude chybět ve všech obchodech nabíze-
jících zdravější produkty. Pokud jste na sladké, určitě 
doporučujeme Šmakoun krém! Výborně chutná, 
obsahuje bílkoviny a nemá tolik cukru, právě proto je 
tak oblíbený, zejména ve světě fi tnessek a fi tnessáků 
 Pochutnáte si a to zdravě! 

Pohyb
Na sesterně máte sice fofry, ale to my za sportovní 
aktivitu nepočítáme! Určitě si během týdne najděte 
dvě hodinky, které strávíte v posilovně, nebo třeba 
během venku, či jinou sportovní aktivitou. Možná jste 
unavené a nechce se vám, ale když se překonáte 
a „vyždímáte“ ze sebe poslední síly nějakým spor-
tem, uvidíte, jak se Vám uleví a naopak ucítíte přísun 
nové energie. Ano, sestřičky, endorfi ny! Čas na sport 
se najde vždy, berte to jako relax, odreagování se 
od práce! A hlavně nezapomeňte vše dělat s chutí 
a s úsměvem, protože i vaše pozitivní myšlení ovliv-
ňuje to, jak vypadáte a jak vás okolí vnímá!

Sabina Kaderková

Sport
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Milé čtenářky, milí čtenáři,
přejeme Vám šťastný 
a úspěšný rok 2017.



Milá Evičko,

posílám slíbený dárek celé Vaší 

agentuře. Mám na Vás moc krásné 

vzpomínky, a proto js
em se rozhodla, 

že Vás něčím překvapím
.

Společně s 
Peťou vznikly fotky, které 

Vás snad potěší.

Omlouvám se za lednovou fotku, 

bylo špatné rozlišení a při zvět
šování 

to nedopadlo nejlíp. Ostatní fotil 

kamarád…

Přejeme hezký následující rok…

hodně zdravíčka, št
ěstíčka

přeje od kojenců sestřičk
a.

Kája Panáčková

Těsně před uzávěrkou přistála u nás v redakci nečekaná zásilka. Čekalo v ní na mě i na 
celou redakci krásné a milé předvánoční překvapení.

Ráda bych se o ně podělila i s Vámi, milí čtenáři. Dvě fi nalistky soutěže Sestra sympatie za 
rok 2015 a 2016 z Kyjova Kája Panáčková a Péťa Hašlíková spolu nafotily krásný kalendář.
Chtěla bych jim touto cestou moc poděkovat za jejich dárek a popřát jim hodně štěstí do 
nového roku.

Eva RRRRaanglloováá



Přejeme vám příjemné prožití Vánoc a ať se každá vaše cesta v novém roce 
uskuteční pod šťastnou hvězdou, která vás vždy dovede bezpečně do cíle.

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

PŘEROST A ŠVORC AUTO
Veleslavínská 39
162 00  Praha 6
Tel.: 800 10 12 12
E-mail: info@prerost-svorc.cz
www.prerost-svorc.cz

CESTY PLNÉ
PŘÍBĚHŮ
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D O O K A S O V R D T R E R Š

I U E U D A R E I A A O Č I U

C M O R C A N D Č D V H R N R

E R P N Á I L U O Í I E V N E

E A O Ú É O T S G M L N C N B

K K T S A M T O O A O K A Á S

A J O M T Í J T X P L V B A A

N Ě K Ě E L A T O R B O D K K

R D A V I R I T F É V G U K N

E O M T D N Á N E K A O H Í Á

T R M Á O B A M A L M M A L R

S A K V O CH E D A T O P U D O

E Č B R U D O X O T U P C U J

S L Á M A N I O A N E B U D A

S K Á L D E S L U N C E T CH M

ASPIRIN 
HUDBA 
ROKLE
BÁBOVKA 
HVĚZDA 
ROSA
BALÍK 
JMÉNO 
ROSTLINA
BERUŠKA 
KAPR 
RYBA
CVRČEK 
KLÍČE 
SEDLÁK
ČARODĚJ 
LAGUNA 
SESTERNA
DECHOVKA 
LAMA 
SLADKOST
DIETA 
LOPUCH 
SLÁMA
DOBROTA 
MAJORÁNKA 
SLUNCE
DOMOV 
MOUKA 
SOUCIT
DRAVEC 
NADHLED 
SOUMRAK

DUBEN 
ODVAR 
TÁBORÁK
DUDLÍK 
OCHOTA 
TRADICE
DUHA 
OZDOBA 
ÚSMĚV
DUPOT 
POTOK 
VATA
DUSOT 
RADA 
VĚDRO
GALAXIE 
RADOST 
VIDINA
HMOTA 
RELAX 
VLASY
HOROR 
RODIDLO 
VOSA

CITÁT OD COCCO CHANEL

VÍCE NA WWW.SALOOS.CZ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
bavte se, luštěte a vyhrajte dva výrobky české přírodní biokosmetiky Saloos, kterou ocení zejména mladá 
a problematická pleť. Zelený jíl velmi dobře absorbuje z pokožky toxické látky, zbavuje ji nečistot a nežádoucí 
mastnoty. Vyživuje ji a zklidňuje podráždění. Je vhodný do čisticích a regeneračních pleťových masek, 
k obkladům, tělovým zábalům, koupelím i k péči o pokožku se sklony ke kožním problémům. 
Bio regenerační obličejový olej Lemon Tea Tree je ideální pro mastnou, mladou a problematickou pleť. 
Je alternativou pleťového krému a pomáhá pleti udržovat přirozenou svěžest a vitalitu. Vyživuje ji 
a zároveň zklidňuje. Více o použití na www.saloos.cz

Vyluštěnou tajenku nám zašlete do 28. 2. 2017 na elektronickou adresu: redakce@sesterna.cz. Čtyři 
vylosovaní budou kontaktováni e-mailem a získají balíček kosmetiky značky Saloos . Balíček bude 
obsahovat: 1x francouzský Zelený jíl a 1x bio regenerační obličejový olej Lemon Tea Tree.

Osmisměrka
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Publikace přináší ucelený náhled na poskytování zdravotní péče 
pacientům (ženám i mužům) islámského vyznání.

Určena nejen pro zdravotníky pracující v zahraničí.

Muslimský pacient

principy diagnostiky, 
terapie a komunikace

Marcel Hájek
Charif Bahbouh

200 stran, 299 Kč

w w w . g r a d a . c z
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Č E P I C E O Á A N O O T E E

I A L I CH V Á Ř K N V K T O R

N C S E D O Ú N N O E E T O A

D O M O V R T A I J L V R O S

E E C O P Á F K B B S E D A R

J C D E D I A U A M É R K O C

K A I N V E S T K L R U A V T

Š E A L E O L P A R U K A S E

K C T CH O L K B O K M Ž O Ž A

O Á D Á D P U A P N I L Ů Ř N

R L J O Š Ť K P M U A R Í K C

Á A L A P I Y M I N R L U C E

L P E A M I S Y O Č A CH T S N

E Y D A M A S K O T A T T D A

K Á R D U S O O O Ř O Á CH O V

K E E Č I D O R T Í K R M A Í

K K E Č Á L O K Ů A K I G O L

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nyní máte jedinečnou možnost si zasoutěžit o exkluzivní francouzskou kosmetiku značky Nuance, která 
představuje ztělesnění samotné přírody. Okuste krásu v její nejčistší podobě. Exkluzivně v lékárnách Dr. Max.

Vyluštěnou tajenku nám zašlete do 28. 2. 2017 na elektronickou adresu: redakce@sesterna.cz. 
Tři vylosovaní budou kontaktováni e-mailem a získají kosmetiku značky Nuance.
Takže vzhůru do luštění 

AKÁT 
LICHOTKA
CANDÁT 
LICHVÁŘ
CAREVNA 
LÍVANEC
ČASOPIS 
LOGIKA
ČEPICE 
LOGISTIKA
DCERA 
LOTOS
DOKONALOST 
LUPIČ
DOKTOR 
MAJÁK
DOMOV 
MAKOVEC
DOPIS 
MASKOT
DORTÍK 
MODEL
GOLEM 
MOTOR
GRIL 
OKOŘ
CHRUP 
OSUD
JEDNIČKA 
PADÁK
KABINKA 
PALÁC
KALUŽ 

PARUKA
KAMNA 
PLOD
KAPR 
POLICE
KERAMIKA 
RASA
KOLÁČEK 
RODIČE
KOLEK 
ROLE
KORÁLEK 
ROTA
KOVADLINA 
RŮŽE
KRÉM 
SÉRUM
KROKY 
SUBJEKT
KUFR 
SURIKATA
KUCHAŘ 
ŠÁTEK
LABUŤ 
TABLET
LACHTAN 
TALÍŘ
LANO 
TUKAN
LETEC 
ÚŘAD 
VODA

TAJENKA

VÍCE NA WWW.DRMAX.CZ

N A V
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AKÁT PARUKA
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Sesterská sekce

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

Léka i a sestry spole n  proti zhoubným nádor m

Registrace probíhá na stránkách www.pragueonco.cz, 
kde také naleznete více informací k programu.

T šit se m žete na tyto p ednášky
Alternativní lé ba v onkologii z pohledu sestry | Co je d ležité pro v asné rozpoznání imunitních NÚ a na co se pacienta ptát

Detekcia sentinelových uzlín pri karcinóme kr ka maternice | Doktor jako pacient na onkologii – moje zkušenost
Historie imunoterapie: od Coleyho bakteriálních toxin  do r. 2016 | Hodnocení kvality života v ošet ovatelské praxi

Kde všude se uplat ují léky p sobící na nádory p es imunitní systém | Lé ba duchovní bolesti aneb Co se v pé i o umírající 
do standard  nevejde | Nej ast jší nežádoucí ú inky a jejich správný management

Optimalizace administrace LHRH medikace (degarelix) u pacient  s karcinomem prostaty aneb A  to nebolí, neotéká a nerudne
Priority eského ILCO, z.s. - prevence onemocn ní, kontakt s mladými stomiky

Život pacient  v pozdním stadiu nemoci, sob sta nost, invalidita… a co bych si p ála

Záštitu nad kolokviem p evzaly:
Ministerstvo zdravotnictví eské republiky | Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky

Magistrát hl. m sta Prahy | eská onkologická spole nost LS JEP | Neuroonkologická sekce OS LS JEP
eská dermatovenerologická spole nost LS JEP | eská gastroenterologická spole nost LS JEP

eská pneumologická a ftizeologická spole nost LS JEP | Univerzita Karlova
1. léka ská fakulta UK | 3. léka ská fakulta UK | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Diamantový partner Generální partner Partner sekce
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