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MILÉ ČTENÁŘKY, ALE I MILÍ ČTENÁŘI,

Editorial

v létě se zdá všechno snazší – dny jsou dlouhé a teplé a ve vzduchu voní 
příslib nových krásných zážitků. Jenže! Ta zdánlivá snadnost nás může 
taky nepříjemně zaskočit. Jak se připravit na dovolenou, abychom všech-
no zvládli v práci a nezapomněli nic doma? Jak zorganizovat volno? Jak si 
doopravdy odpočinout, abychom zase mohli fungovat na 100 %? Malým 
dramatem bývají i samotné přesuny do míst, kde chceme strávit své vol-
né dny, a pak zase zpátky. Ne nadarmo se často říká, že nejvíc dovolenou 
potřebuje ten, kdo se z ní zrovna vrátil…

Věřím, že jste se na léto těšili i proto, že právě vyjde další číslo vaší nové 
Sesterny. Najdete v něm články, které vás, jak doufám, budou nejenom 
bavit, ale které vám taky přinesou inspiraci i rady, jak se s některými ná-
strahami léta vyrovnat. Proto se v ní dočtete například o tom, co dělat 
s bolavými zády, jak zdravě jíst (dokonce superzdravě!), jak si udělat 
za pár korun hezké místo k odpočinku nebo jak přes prázdniny „vymys-
let” hlídání pro děti. S námi si můžete vybrat i nové knížky, s nimiž bude 
vaše dovolená ještě hezčí. Těšit se můžete i na oblíbený rozhovor, tento-
krát s hlavním mužem českých lékáren. 

Zajímavých témat na vás čeká v letní Sesterně ještě mnohem víc – včetně 
reportážního záznamu jednoho dne v životě zdravotní sestřičky i dalšího 
pohledu na toto náročné a často nedoceněné povolání, které čekají změny.

Hezké letní čtení – a krásnou dovolenou – přeje 

P.S. Napište nám! Na vaše názory a tipy čekáme na e-mailové adrese
redakce@wemakemedia.cz.
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Prvním problémem bývá délka volna. Odborníci 
už ani nepřipomínají, že by dovolená měla trvat 
tři týdny, aby splnila svůj účel – to už je dnes 

z říše snů. Většina z nás si ale nedopřeje ani čtrnáct 
dnů v kuse: Češi si podle průzkumů nejčastěji berou 
jen jeden týden, i když třeba víckrát. Jistě, provoz na 
směny je neúprosný, ale často by se to přece jen dalo 
nějak zařídit.

Z TÝDNE ZBUDE DEN
Ke všemu – a to je druhý problém – odjíždíme většinou 
v pátek, unavení po celém pracovním týdnu, kdy toho 
bylo třeba tolik zařídit a připravit. Než se dáme dohro-
mady, je půlka volného týdne pryč. Balení, cesta tam, 
aklimatizace, cesta zpět… Možná se to nezdá, ale z tý-
denní dovolené mohou na opravdový relax zbýt třeba 
pouze jeden dva dny. A to je málo.

Prázdniny, volno, dovolená – to jsou ty důvody, proč se na léto vždycky tolik těšíme. Proč si 
ho pak ale neumíme správně užít? Doba, kdy máme načerpat síly a zrelaxovat tělo po mara-

tonu pracovních měsíců, nás často zanechá neodpočaté a vystresované.

Jak je důležité 
opravdu vypnout

PŘI DOVOLENÉ BYCHOM SI MĚLI OPRAVDU ODPOČINOUT

Léto a dovolená
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Léto a dovolená

Návrat je pak podobným kvapíkem. Cestování v neděli 
večer je na zbláznění na silnicích, nádražích i letištích. 
Po příjezdu pozdě v noci pak máme ráno v pondělí za-
čít už zase pracovat, nevyspalí a vystresovaní.

TECHNOSTRES JE TAKY STRES
Třetím problémem je, jak dalece se na dovolené oci-
táme „za hranicemi všedních dnů”, jak zněl jeden re-
klamní slogan. Podle průzkumu personálně poraden-
ské společnosti Randstad u 38 % Čechů nadřízení 
očekávají, že budou k zastižení na telefonu a e-mailu 
i v průběhu dovolené.

Ale to není všechno, často nad sebou ani takový 
bič nepotřebujeme a na telefonu visíme dobrovolně 
prakticky bez ustání. Nutkavou potřebu být neustále 
on-line už odborníci dokonce pojmenovali – říká se jí 
technostres. Člověk je pak bez přestání pod tlakem zá-
plavy informací i očekávání, že bude stále na příjmu. 
Tato ztráta klidu může způsobovat únavu, úzkost a de-
prese, nespavost, a dokonce psychické poruchy.

NOVÁ DOBA, NOVÉ FOBIE
Nomofobie je obava, že se někde ocitnete bez tele-
fonu, bez signálu nebo připojení, že ho ztratíte, nebo 
se vám vybije. Další z fobií „nové doby” se jmenuje 
FoMO (Fear Of Missing Out). Při ní člověka ovládá do-
slova děs, že mu něco uniká. Každou chvíli má puzení 
kontrolovat sociální sítě, a když se věnuje jedné čin-
nosti, propadá depresi, že přichází o něco lepšího, co 
právě zažívají přátelé a chlubí se tím on-line.

Kromě psychické stránky ale mají nové technologie 
prokazatelný vliv i na naši fyzickou schránku. Tak třeba 
zrak. Z monitorů a displejů sice nepřibývají dioptrie, ale 
očím přesto škodí.

Na displej se můžete podívat kdykoliv, na moře, vlny  a nekonečnou 
oblohu jen na dovolené. Využijte toho a nechte mobil v tašce. 

Zapomínáme mrkat, oči se tak vy-
sušují a dříve se unaví. To se může 
projevit například pocitem suchých 
očí, bolestmi hlavy, rozmazaným 
viděním nebo zhoršeným viděním 
na dálku, jemuž se říká syn-
drom počítačového vidění. 
Problémy jsou o to větší, 
pokud se telefonu věnuje-
te na ostrém slunci.

PROČ ŠPATNĚ SPÍME?
Kromě intenzity světla je důležitá i jeho bar-
va. Obrazovky počítačů, televizí, chytrých telefonů 
a tabletů vydávají modré světlo, které aktivuje na oční 
sítnici receptory, řídící bdělost. Narušuje se tak přiro-
zený biorytmus. Večer se vám nechce spát a přes den 
jste ospalí a nesoustředění.

TRPÍ ZÁDA, PÁTEŘ, KLOUBY
Tablet je pro záda mnohem horší než klasický stolní 
počítač – a už ten měl z hledisku negativního vlivu na 
páteř špatnou pověst. Nad malým tabletem se člověk 
ještě víc hrbí, což způsobuje nové druhy bolestí zad. 
Jsou tak časté, že už mají speciální název: iPadové či 
tabletové rameno. Přidržování telefonu ramenem ško-
dí i krční páteři.

Telefony také namáhají karpály na rukou. Výjimkou ne-
jsou ani deformity prstů, zejména malíčků, o které se 
telefon při držení často opírá. Trpí ale i palce, kterými 
se po displeji pohybujete. Pro lidský palec je pohyb 
po dotykovém displeji nepřirozený a často se opaku-
jící námaha způsobuje rychlejší opotřebení, výjimkou 
není ani zánět šlach. Nejde jen o přetěžování kloubů 
palců, ale také o nepřirozenou polohu, v níž se palce 
při práci na telefonu ocitnou. Může docházet k boles-
tem v oblasti základního kloubu palce, následně i bo-
lestem svalů a vazivových tkání, které se šíří až do 
zápěstí a předloktí.

Dovolte si o dovolené opravdu vypnout. Nejen běž-
né starosti, ale i telefony, tablety, notebooky a vůbec 
všechny moderní pomocníky. Jsou to dobří sluhové, 
ale špatní páni. Kvalitní odpočinek na dovolené moti-
vuje, zvyšuje efektivitu a jednoduše zvyšuje šanci, že 
nás vysoké pracovní i životní tempo „nepřeválcuje”.
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Na pracovní kalhoty pro zlatokopy získali před 
144 lety patent krejčí Jacob Davis a obchod-
ník Levi Strauss. Tehdy ještě nikdo netušil, že 

se z jejich vynálezu stane oděvní fenomén 20. století.

MÓDNÍ KOUSEK STOLETÍ
V 50. letech 20. století džíny zpopularizoval film Rebel 
bez příčiny a herec James Dean, který z této části 
oděvu udělal symbol vzpoury mladých. Tehdy bylo 
také někde v Americe zakázáno nosit džíny do di-
vadla, restaurací i škol. V roce 1961 proslavila fotka 
Marilyn Monroe z filmu Mustangové levisky a začal 
zlatý věk džínů. V roce 1965 se údajně poprvé ob-
jevily ve slavném newyorském butiku Limbo džíny 
s opraným efektem. V roce 2000 vyhlásil americký 

Time Magazine džíny 501 za módní kousek 20. stole-
tí, který tak porazil i minisukně a „malé černé”.

NÁVRAT HIPPIE STYLU
Letošní návrat se koná ve velkém stylu a v nových va-
riacích. Už se zase nosí šaty, bundy, kabátky, sukně, 
tašky, batohy, boty i šortky. Nejmódnější kousky jsou 
zdobené – kromě všudypřítomné krajky – taky nášiv-
kami a výšivkami, které připomínají „rockovou” a bo-
hémskou módu oblíbených 60. let. Příjemné je, že 
si můžete džínové oblečení ozdobit podle vlastního 
vkusu: použít můžete květy, vzory, loga nebo barevné 
olemování. Aplikace se dají koupit nejen v klasických 
galanteriích, ale dnes už i v buticích a obchodech se 
značkovou módou.

Džíny nikdy nemohou zmizet z módního radaru úplně, ale právě letos se staly znovuobjeve-
ným hitem módních návrhářů známých značek. Léto je pro ně jako stvořené - bavlněný mate-
riál klasické džínoviny se hodí obzvlášť v létě, kdy navíc dodá punc svobody a nespoutanosti, 

který je s džínami spojený od začátku jejich módní historie.

Džíny léta 2017 
VYBERE SI KAŽDÁ ŽENA

Móda
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JAKÝ STŘIH VÁM SLUŠÍ? 
Oblíbenost džínoviny se nemění, co se však změnilo, 
je střih kalhot. Bokovky už neletí, trendy jsou naopak 
vysoké pasy – působí ženštěji a udělají z džínů do-
slova společenský kousek. Stačí si vybrat podle pří-
ležitosti, doplňků a samozřejmě podle postavy. Sluší 
vám široké, úzké slim, nebo dokonce ty nejobtaže-
nější skinny? Vrátily se také zvonové střihy, které umí 
dobře vyvážit postavu se širšími boky. Ať zvolíte kte-
rékoliv, podle aktuální módy budou všechny.

Největší změnou, která na starých dobrých džínách pro-
zradí letošní „ročník narození”, je však délka. Ty nejnověj-
ší jsou krátké nad kotníky. Nemusíte se bát, že by zkra-
covaly nohy, naopak dodávají lehkost a švih. I tuto módní 
aktualizaci si můžete vytvořit vlastními silami doma. Klid-
ně je zkraťte samy, nosí se totiž i nepravidelně nebo pří-
mo křivě ustřižené „jako” utržené. Ke krátkým nohavicím 
se hodí tenisky i lodičky nebo sandálky na podpatku.

SVĚTLÉ NEBO TMAVÉ?
Zato otrhaným džínům s obrovskými dírami už odzvo-

nilo a není to žádná škoda, tahle záležitost byla bez-
tak vhodná jen pro nejmladší ročníky. Ty se mohou 
ještě i letos bavit menšími dírami na kolenou nebo 
lehkým opotřebením – třeba vodorovně natrženou 
látkou, ale jen malý kousek, ne víc než tři centimetry. 
Máte doma žiletku? Pokud ano, pak i tohle módní vy-
lepšení zvládnete vlastními silami.

Obnošený vzhled denimu zařídí i barevnost. Vybled-
lé a zešedlé odstíny se nosí pořád a hodí se právě 
v létě. V kombinaci s bílým tričkem nebo košilí jsou 
neodolatelné. Ustupují však pravidelné vyšisované 
pruhy na bocích nebo zadní část zesvětlená o pět 
tónů oproti zbytku kalhot. Velký návrat ale slaví tma-
vomodrá látka v indigové barvě, která jakékoliv oble-
čení  džínoviny posune mezi klasické kousky, s nimiž 
neuděláte chybu takřka při žádné příležitosti.

Nové trendy i osvědčené tradiční vzory jsou tím dů-
vodem, proč džíny v jakékoliv podobě tolik milujeme. 
Vybere si totiž každá žena.

Móda

Správné džíny se najdou 
pro každou postavu. 

Stačí vybrat vhodnou barvu, 
střih - a volit podle příležitosti.

Letos se nosí i „nová ge-
nerace" džínových šatů.  

S tričkem vespod zvládnete 
i chladnější večery.

Džínová bundička 
omladí a osvěží. 

Zkuste ji třeba k letním 
šatům! Veselé a barevné aplikace 

podle vašeho výběru udě-
lají z každého kousku oblečení 
osobitý originál.
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Pěstící oleje zažívají renesanci. Jednoduchost použití 
a všestranné účinky – pečovat jimi můžete o pleť, 
tělo, vlasy i nehty – z olejů dělají skvělé pomocníky 

pro krásu i zdraví. Nahradí krémy, mléka, odličovací pro-
středky i výrobky k péči o vlasy. Pokud nechcete zvolit pří-
mo olej, pak aspoň vybírejte výrobky, které jej obsahují.

VÝHRADNĚ PŘÍRODNÍ SLOŽKY
Hodí se pro každý typ pleti - suchý i mastný, aknózní i vel-
mi citlivý. Není třeba se bát mastnoty a ucpávání pórů – 
lehce se vstřebávají a kůže si vezme jen tolik, kolik potře-
buje. Navíc dnes existují i tzv. suché oleje, které nemastí 
vůbec. Olej z hroznových jader při pravidelném používání 
dokonce reguluje produkci kožních mazových žlázek.

Obsahují cenné složky, které často najdeme v různých 
průmyslově vyráběných kosmetických výrobcích, ov-
šem jen v malém množství. Oleje, které jsou zcela 
přírodní, jsou jich plné! I bez přidané chemie nepotře-
bují konzervanty, umělou parfemaci, ani antibakteriální 
složky. Obsahují nejen prospěšné omega 3 a 6 mast-
né kyseliny, ale i množství vitamínů, minerálních látek 
a stopových prvků v nejčistší formě, takže poskytují 
účinnou výživu.

KTERÝ SEDNE PRÁVĚ VÁM?
Začít se dá i doma v kuchyni, ale vybírat můžete z mno-
ha dalších, často exotického původu.

„Vzácné oleje”, jak se jim kdysi říkalo, bývaly symbolem nedostupného luxusu. Časem se na 
ně pozapomnělo, ale teď se s plnou parádou vrací do kosmetické výbavy dnešních žen.

Kosmetické oleje −
znovuobjevený
zázrak

Nejlépe jejich schopností 

využijete, když si dáte 

pár kapek na dlaně a až 

se lidským teplem za-

hřejí, vetřete je lehkými 

pohyby do navlhčené 

pokožky. Tak se jejich 

složky nejvíce rozvinou.

Kosmetika
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Kosmetika
OLIVOVÝ OLEJ
Má mimořádné zklidňující 
schopnosti a skvěle rege-
neruje například sluncem 
popálenou kůži. Ve směsi 
s citrónovou šťávou dobře 
čistí pleť, vlasová maska 
před umytím pomůže k les-
ku a výživě.

KOKOSOVÝ OLEJ
Při vaření není tak skvělý, jak se nedávno všu-
de psalo (obsahuje přes 90 % nasycených 
mastných kyselin a poměrně velké množství 
kyselin laurové, myristové a palmitové, kte-
ré významně zvyšují hladinu krevního cho-
lesterolu), zato v kosmetice má 100 bodů. 
Zpomaluje stárnutí kůže, pomáhá proti pu-
pínkům a drobným rankám, urychluje hojení 
jizev. Působí i jako účinný přírodní antiperspi-
rant a ochrana vlasů před lupy, roztřepenými 
konečky a lámavostí.

SEZAMOVÝ OLEJ
Vyznačuje se antibakte-
riálními a protizánětlivými 
účinky. Hodí se pro zralou 
pleť a mimořádné na něm 
je, že přirozeně poskytuje 
lehkou ochranu proti účin-
kům slunečního záření (UV 

filtr 4 až 6), i když 
opalovací krém 

vyloženě na-
hradit ne-
dokáže.

RŮŽOVÝ OLEJ
Možná ho znáte jako suvenýr, 
který si vozily naše babičky z re-
kreace v Bulharsku. Jde však 
o mimořádně cennou látku, 
kterou obdivuje celý svět. Na je-
den kilogram oleje je zapotřebí 
nejméně 3 500 kilogramů ko-
runních plátků květů! Obsahuje 
cennou kyselinu gama-linolovou 
plus vysokou dávku vitaminu C. 
Kromě jemné vůně regeneruje 
a omlazuje, účinný je zejména 
na jemné vrásky kolem očí a úst.

JOJOBOVÝ OLEJ
Semena, z nichž se lisuje, 
obsahují velký podíl vysoko-
molekulárních esterů, které 
jsou velice podobné těm, 
které vytvářejí mazové žlázy 
člověka. Díky tomu dokáže 
proniknout do hlubších vrs-
tev pokožky, kde ji olej posi-
luje, regeneruje a podporuje 
její obranyschopnost. Ženy 
indiánů jej proto používaly 
k vyhlazování pleti. Je zcela 
bez vůně.

MAKADAMOVÝ OLEJ
I tento olej z velkých a la-
hodných ořechů obsahuje 
mírnou protisluneční ochra-
nu (UV filtr 3 až 4). Přede-
vším ale regeneruje, pod-
poruje přirozenou hydrataci 
a pomáhá udržovat pokož-
ku pružnou a vláčnou.

NEROLI OLEJ
Pochází z hořkého pomeran-
čovníku. Zlepšuje pružnost po-
kožky, zjemňuje drobné vrásky 
a příznivě působí na jizvy. Výji-
mečný je tím, že stimuluje růst 
nových buněk a redukuje výskyt 
drobných žilek.

JASMÍNOVÝ OLEJ
Další z nejdražších olejů. Není divu: je-
den kilogram oleje vznikne přibližně 
z osmi milionů květů, které musejí být 
sesbírány ručně, aby se nepoškodily. Má 
skvělé účinky na suchou, dehydrovanou 
nebo křehkou pleť. Napomáhá hojení, 
regeneraci a posiluje obranyschopnost 
pleti - dezinfikuje a je skvělým prostřed-
kem proti ekzémům. Zlepšuje elasticitu 
a výrazně snižuje viditelnost jizev. Nena-
hraditelný je při pěstění vlasů.

MANDLOVÝ OLEJ
Hodí se i na extrémně cit-
livou pleť včetně té aler-
gické. Oceníte jej zejména 
tehdy, pokud máte pleť 
sušší, třeba i se sklonem 
k začervenání a svědění. 
Přesto nezanechává pocit 
mastnoty.

PUPALKOVÝ OLEJ
Díky obsahu gama-linolové 
kyseliny pomáhá zmírňovat 
otoky a zvyšuje prokrvení. 
Pleť je pak růžovější a vypa-
dá svěžeji.

ARGANOVÝ (MAROCKÝ) OLEJ
Dokáže aktivovat produkci tělu vlastních 
látek – elastinu a kolagenu, které udržují 
pružnost kůže. Proto je považovaný za nej-
účinnější prostředek proti vráskám a stár-
nutí. Je bohatý na antioxidanty – obsahuje 
jich dvakrát tolik než olivový olej. Je z pěstí-
cích olejů nejméně mastný.
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KrásaZe společnosti

Ticho houstlo. Minuty míjely jedna za druhou a sál paláce Žofín byl stále napjatější. Co se to tady 
děje? Proč nikdo nejde?

Výhra nadvakrát
KOLO NAŠLO NOVOU MAJITELKU

Moderátorka Anička Beránková už poně-
kolikáté vyvolávala číslo, které v tombole 
plesu Sestry na sál! získalo 2. hlavní cenu. 

Nový majitel báječného horského kola Solution ASL 
se skvělou výbavou i designem, věnovaného spo-
lečností Universe Agency, se pořád neobjevoval. 
U stolu VIP hostů však nastal šum. Je výherce právě 
mezi nimi?

Ukázalo se, že tím šťastným je ministr zdravotnictví 
Miloslav Ludvík, nejvýše postavený host plesu, který 
se ale z pochopitelných důvodů zdráhal tak cennou 
věc přijmout. A to tím spíš, že nad plesem převzal 
záštitu právě jeho úřad. Jenže losování, ani bohyně 

Štěstěna se na nic neohlíží a je jim jedno, komu pro-
jeví svou přízeň.

Pan ministr, i když je sám nadšeným cyklistou, se 
na místě rozhodl, že svou výhru věnuje někomu jiné-
mu. A jak řekl, tak také udělal. Na tiskové konferen-
ci, zahajující sérii běžeckých závodů Kilpi Trail Runnig 
Cup, ji daroval paní Lence. Horské kolo teď má novou 
majitelku - zdravotní sestřičku Lenku z dětského ur-
gentního příjmu z nemocnice v Motole, která sama 
vychovává malou dceru. Může se tak radovat z výhry 
v tombole, i když na plesu Sestry na sál! sama nebyla. 
Příště už třeba přijde vyhrát osobně.

Ministr Miloslav Ludvík předává svou výhru 
sestřičce Lence z motolské nemocnice.

Skvěle vybavené kolo Solution ASL patřilo 
na plese k nejobdivovanějším výhrám.
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Reportáž

Bylo přesně 10:00, když proměna začala. Zdravotní sestřička z jedné pražské nemocnice se pro-
měnila v modelku světoznámé kosmetické značky. „Naše” Sabina Beránková - Sestra Sympatie 

2016 - se na půl roku stala tváří kosmetiky Swisso Logical.

V roli modelky!
SESTRA SYMPATIE TVÁŘÍ LUXUSNÍ KOSMETIKY

Na focení v sídle firmy v pražské Spálené ulici 
Sabina přišla jako vždy se zářivým úsměvem, 
nenalíčená, přirozeně hezká a s čistou pletí. 

Velkou zásluhu na tom měla jedna z cen, patřících 
ke korunce vítězky soutěže Sestra Sympatie, kterou 
Sabi získala na plese Sestry na sál! Několik týdnů už 
tak mohla používat přípravky z kosmetického balíčku 
za pět tisíc korun, v němž našla ucelenou řadu k doko-
nalé hypoalergenní péči o pokožku. Oblíbila si přede-
vším krém na ruce a emulze na obličej, a viditelně tak 
prospěla svojí pleti i celkovému vzhledu.

TAJEMSTVÍ KRÁSNÉ PLETI
Než ji Martina Křížová, koordinátorka Cosmetics & Luxury 

společnosti Zepter, začala opečovávat, přidala Sabině 
ještě pár dobrých tipů: jedním z tajemství pěkné pleti 
je kyselina hyaluronová. Obsahuje ji sice množství vý-
robků různých značek, ale rozdíl je v ceně – ta nízko-
molekulární je kvalitnější a snáz se vstřebává. Druhým 
Martininým tipem je důležitost rozlišení mezi suchou 
a dehydrovanou pletí. Suché chybí kožní maz, ale de-
hydrované vláha a podle toho je potřeba volit pěstící 
přípravky. Úplně nejdůležitější je však chránit se před 
UV zářením, i když je zataženo – přesto přes mraky 
proniká až 90 % škodlivého záření. A to je podle vědec-
kých poznatků, jimiž se značka Swisso Logical striktně 
řídí, vůbec největší spouštěč stárnutí a nežádoucí pig-
mentace i ve věku pod 30 let.
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Příjemné poležení pod přístrojem Bioptron Sabinu 
dobře naladilo a vyhladilo. Stačí pár minut!

KrásaReportáž

ZÁZRAKY Z PŘÍRODY
A pak už se Martina Křížová pustila do procedur na Sa-
binině tváři. Nepoužila žádnou dekorativní kosmetiku, 
jen řasenku a uhladila obočí, a přesto na konci zhruba 
půlhodinové seance Sabina působila zářivě, odpočatě 
a pěstěně.

Za kouzelnou péčí je takřka zázračná bylinka echi-
nacea v biokvalitě, jejíž obsah v denním krému zpo-
maluje proces stárnutí kůže, i když obsahuje jen 
minimální množství chemických látek – téměř vše 
je naprosto přírodní. „Echinacea pro naše výrobky 
se pěstuje v Alpách bez pesticidů a herbicidů, takže 
můžeme být pyšní na pravou švýcarskou kvalitu naší 
kosmetiky bez parabenů,” pochlubila se Ing. Hana 
Pospíšilová, brand ředitelka pro ČR a SR. Výsledkem 
inovativních technologií jsou špičkové kosmetolo-
gické výrobky.

CESTA ZA SNEM
Sabina si celou péči velmi pochvalovala a všechny pro-
cedury si moc užívala. Především ji těšilo, jak dokonale 
podtrhují přírodní krásu. „Takhle by se mi to líbilo každý 
den!” Bude mít možnost – ze seance a následného focení 
si odnesla další dárkovou tašku. Na svůj půlrok v roli tváře 
luxusní značky, kdy fotky jejího obličej budou zdobit stěny 
nejlepších kosmetických salónů, se moc těšila: „Nechám 
se překvapit, co nového mi to přinese. Věřím, že na cestě 
za svými sny člověk může využít všechny možnosti!”

Pokud chcete mít ze svého vzhledu stejnou radost 
jako Sabina, zkuste soutěžit o produkty špičkové lu-
xusní hypoalergenní kosmetiky Swisso Logical v naší 
osmisměrce. Anebo se přihlaste do příštího, již osmé-
ho ročníku soutěže Sestra Sympatie. Důvodů je víc – 
přečtete si je na dalších stránkách!

PVA EXPO PRAHA 
PRAHA 9 – LETŇANY
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
• Mistrovství ČR v MAKE-UPU
• Kadeřnická soutěž INSPIRACE 2018
• Mistrovství ČR v NAIL DESIGNU
• Soutěž produktů BEPPA
• Soutěž v NATURAL FITNESS
• DESIGN LOOK LASHES
• International Beauty Foot Cup Czech

Žádné barvičky, jen řasenka - a přesto Sabina 
jen září. Základem je pěkná pěstěná pleť.
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Sestra Sympatie

Vítězkám tří posledních ročníků jsme položili tři stejné 
otázky:

1. Proč by se sestřičky měly do soutěže hlásit?
2. Co vám soutěž dala?
3. Jak na soutěž vzpomínáte?

Jejich odpovědi vás možná přesvědčí, proč byste letos 
měli vyplnit přihlášku i vy.

SABINA BERÁNKOVÁ, 
VÍTĚZKA ZA ROK 2016
1. Všechny sestřičky by 
měly na chvilku odložit 
injekce, infuze, a dokonce 
bažanty i podložní mísy 
a jít si taky užít to, že jed-
nou se někdo stará o ně. 

Tato soutěž není o tom, jak vypadáte, jestli máte míry 
90 - 60 - 90, je to o tom, jaká jste uvnitř - v tom spočívá 
pravá krása! Ostatní se dá vylepšit nebo zamaskovat. 
Ostatně, která z nás si alespoň v nejtajnějších snech 

nepředstavovala, že je královnou večera? Už jen proto, 
že jsme ženy, bychom to měly ukázat. Často se totiž 
stává, že na sebe zapomínáme, protože bychom se pro 
všechny rozdaly.

2. Soutěž Sestra Sympatie mi toho dala hodně, hlavně 
nové přátele, za což jsem velmi vděčná. Taky mi znova 
vrátila takové to zdravé sebevědomí… už jen přihlásit 
se byla po mě obrovská výzva a já ji překonala! Zjistila 
jsem, jak obrovskou podporu mám ve svém okolí a to 
je taky krásný dar. Uvědomila jsem si, že člověk by měl 
mít rád hlavně sebe, protože až potom dokáže dát tu 
pravou lásku někomu jinému.

3. Na soutěž mám nádherné vzpomínky, které budu 
mít už pořád v hlavě v šuplíku s názvem „the best me-
mories". Už jsem dokonce zapomněla i na ty hrozné 
chvilky v podpatcích. Kdybyste se mě zeptali, jestli 
bych do toho šla znovu, má odpověď by zněla „roz-
hodně ano!”. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří 
měli celý ples na starosti, hlavně těm, kteří nebyli vi-
dět, ale bez nichž by to nebylo tak krásné a dokonalé. 
Děkuji S. 

Krásné a hodnotné ceny jsou sice velkým lákadlem, ale určitě nejsou jediným důvodem, proč se 
přihlásit do soutěže Sestra Sympatie. Tím je zdůraznění významu a prestiže tohoto náročného, 

ale krásného povolání.

Proč do toho jít?
SOUTĚŽ SESTRA SYMPATIE 2017
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KrásaSestra Sympatie

ZNÁTE SESTŘIČKU, KTERÁ POMÁHÁ LÉČIT PACIENTY SVÝM ÚSMĚVEM?

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

WE MAKE MEDIA, S. R. O. | ITALSKÁ 1583/24 | 120 00 PRAHA 2 | TEL: +420 778 476 475 E�MAIL: INFO@WEMAKEMEDIA.CZ

VÍTĚZKA BUDE VYHLÁŠENA 2. 3. 2018 V PALÁCI ŽOFÍN PŘI PŘÍLEŽITOSTI 

9. REPREZENTAČNÍHO PLESU SESTRY NA SÁL!

WWW.SESTRASYMPATIE.CZ

REGISTRACE DO SOUTĚŽE

 ZAČÍNÁ JIŽ 1. 8. 2017 !
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PETRA HAŠLÍKOVÁ,
VÍTĚZKA ZA ROK 2015
1. Tato soutěž není o rivalitě 
a nepřátelství, ale o kama-
rádkách a zážitcích. Nikdy 
bych nečekala, že se osobně 
setkám s ministrem zdravot-
nictví, že si budu moct po-
vídat s panem profesorem 

Pirkem. Je příjemné nechat se hýčkat kadeřníky, vizá-
žistkami … Můžete taky vyhrát skvělé ceny, ale zcela 
jistě získáte spoustu nových přítelkyň, se kterými se ne-
jen bavíte na sociálních sítích, ale také se setkáváte … 

2. Nechci opomenout výhry, ve kterých hraje prim auto-
mobil, dále spousta kosmetiky, kuchyňské nádobí a spo-
třebiče, ale soutěž mi především dala více sebevědomí. 
V minulosti jsem se styděla promluvit před větším množ-
stvím lidí, díky soutěži se toto stalo naprosto samozřej-
mé, zprvu přirozeně, na pódiu - v euforii z výhry, v další 
dny líčení zážitků novinářům a dnes mi nedělá problém 
moderovat setkání dětských folklorních souborů!

3. Soutěž byla pro mne nezapomenutelným zážitkem 
a vzpomínky mi zůstávají nejen díky korunkám, kte-
ré mám stále vystaveny doma, ale také díky médiím, 
kde jsou umístěny články a fotografie ze soutěže, videa 
z plesu, z předávání korunek. Také jsem byla oslovena, 
zda bych natočila reklamu na zdravotnické oblečení. Je 
pravda, že jsem před soutěží hodně váhala, zda do ní jít, 
nebo ne, ale dnes bych se do ní bez obav pustila zase!

KÁJA PANÁČKOVÁ,
VÍTĚZKA ZA ROK 2014
1. Práce sester je velmi 
fyzicky i psychicky ná-
ročná na každém oddě-
lení - tak proč se trošku 
neodreagovat a jednou 
se taky ukázat i v jiném, 
více ženském světle, za-

soutěžit si, získat nové přátele … zakusit atmosféru 
plesu sester … Myslím, že bych našla důvodů na ce-
lou jednu stránku.

2. Vítězství bylo krásné, darů plno - ale jsem to pořád 
jen já, ta holka, co pracuje „na dětským”, má svou 
práci ráda a baterky si dobíjí folklorem. Jen mám teď 
nové kamarádky, které mě nikdy nenechají na holič-
kách.

3. Vzpomínky jsou nádherné: atmosféra, úžasní lidé 
okolo, Vojta, který se snad pořád jen usmívá … chvil-
ku se svět točí opravdu jen okolo tebe. Nesmím zapo-
menout na svoji půjčenou Sněhurku - autíčko, které 
budilo velkou pozornost, kamkoli jsem přijela. A taky 
ty super večírky pořádající agentury We Make Media, 
na které jsem stále zvaná! Takže jednoznačně: kdy-
bych měla vrátit čas, jdu do toho znova!
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Váháte, zda se zú-
častnit prestižní 
soutěže Sest-
ra Sympatie? 
Nemusíte če-
kat, až za vás 
někdo pošle 
přihlášku. Při-

hlaste se samy, 
bude nám ctí 

vás poznat. Tady je 
10 bodů, které vám po-

mohou rozhodnout se PRO:

1. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Nemusíte se 
bát kritického nepřátelského prostředí, ani nepřející 
konkurence. Soutěž se vyznačuje pohodou a přá-
telskou atmosférou, kterou umocňuje přítomnost 
moderátora Vojty Bernatského.

2. Věk nerozhoduje. I v zatím posledním 7. ročníku 
byly mezi finalistkami tři báječné sestry ve zralém 
věku. A jaký měly úspěch!

3. Pravá krása je uvnitř. Nemusíte mít zrovna míry 
modelky. Daleko víc rozhoduje zásada pěti „S”: po-
kud jste srdečná, sympatická, společenská, stylová 
a sportovní, čekáme právě na vás!

4. Podpoříte svoji profesi. Povolání zdravotní sestry, 
zaměřené na pomoc druhým, je často nedoceně-
né. Velká společenská akce, jakou je ples Sestry 
na sál!, jehož součástí je finále soutěže, připomíná 
široké veřejnosti jeho význam a důležitost a zvyšuje 
jeho prestiž a uznání.

5. Pomůžete dobré věci. Vaše účast pomůže zviditelnit 
nejen zdravotnické zařízení, kde pracujete, ale pří-
mo vaše oddělení.

6. Najdete nové přátele. Společné zážitky sbližují! Se-
střičky, které se soutěže dosud zúčastnily, se spo-
lu stýkají i dál. Nová přátelství navázaly i s děvčaty 
z organizačního týmu pořádající agentury We Make 
Media. V kontaktu zůstávají také s Vojtou Bernat-
ským, který se dokonce vyjádřil, že mu do rodiny 
k bratrovi přibylo i sedm sester.

7. Nečekaná setkání se zajímavými lidmi. Díky účasti 
v soutěži Sestra Sympatie budete mít možnost ved-
le mnoha jiných milých lidí potkat „naživo” také vý-
znamné osobnosti české medicíny i veřejného živo-
ta. Mezi porotce a hosty tradičně patří třeba ministr 
zdravotnictví, olympijský vítěz, přední lékaři a další. 
Vítězku posledního ročníku Sabinu Beránkovou pak 
dokonce nečekaně přijal ministr obrany, čímž se 
zase o kousek přiblížila svému snu dostat se jako 
zdravotní sestra na vojenskou misi.

8. Čekají na vás nové zážitky. Pokud postoupíte do fi-
nále, ještě před vyvrcholením soutěže si užijete 
„beauty den” plný hýčkání. Na „soustředění” v Praze 
s předními stylisty, vizážisty a kadeřníky a s luxusní-
mi výrobky z oblasti kosmetiky i oblékání se naučíte 
spousty triků, jak o sebe pečovat pro krásu i zdraví.

9. Můžete získat báječné ceny. A to i když nevyhraje-
te! Krásné a hodnotné ceny v celkové sumě něko-
lika set tisíc korun do soutěže věnují firmy z oblasti 
módy, kosmetiky, péče o zdraví, sportovního vy-
bavení, potravin a mnoha dalších. Vítězka se navíc 
může těšit na zapůjčení krásného nového auta.

10. Nemine vás spousta zábavy. Finále 8. ročníku sou-
těže Sestra Sympatie proběhne na plese Sestry 
na sál!, kam si můžete vzít s sebou i své blízké. 
Tradičně jej bude hostit nádherný pražský palác Žo-
fín, jehož elegantní prostředí přispívá k mimořádné 
atmosféře akce, která se už zapsala mezi vrcholy 
společenské sezony! Patří k němu i kvalitní hudba 
k tanci, vystoupení známých interpretů a bohatá 
tombola! Přímo na Žofíně také účastníci vyberou 
Sestru Sympatii plesu.

Registrovat do soutěže Sestra Sympatie se můžete 
mezi 1. srpnem a 31. říjnem 2017 na stránkách:
www.sestrasympatie.cz.
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Rozdíl je
v přístupu k lidem

KrásaRozhovor
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Pod názvem Dr.Max si představím starého zkušené-
ho doktora, který se před dávnými lety pečlivě sta-
ral o své pacienty. Je to skutečně nějaká historická 
postava?
Ne, název se zrodil při spojování dvou firem, z nichž 
dnešní společnost vznikla. Ale byl to dobrý nápad. Prá-
vě proto, že tak výstižně připomíná naše hlavní moto 
– dobře sloužit pacientům a všem zákazníkům.

Jako manažer máte rozsáhlé zkušenosti ze zahrani-
čí. Je rozdíl mezi českou a zahraniční lékárnou? Liší 
se nějak v tom, co od nich lidé očekávají?
V zásadě jsou očekávání stejná. Představy se však mo-
hou lišit. U nás byly lékárny až do 80. let jen jakoby 
„za sklem” – lidé z nich viděli jen lékárníka, který jim 
předal léky. Například v Británii zase lékárny tradičně 
do jisté míry nahrazovaly lékařskou péči a třeba v Ka-
nadě v nich koupíte například i vybavení na ryby. Lé-
kárny ve světě se liší i v tom, do jaké míry ukazují své 
zázemí. V ČR jsou normy hodně přísné, většinu tohoto 
„zákulisí” zákazník neuvidí. Ale třeba v Itálii je toto zá-
zemí menší a je tam víc vidět.

V čem vlastně mohou být jednotlivé lékárny a je-
jich sítě jiné, když jejich sortiment musí být takřka 
totožný?
Rozdíl je v přístupu k lidem. Úspěch Dr.Max spočívá 
v tom, že se vždy řídíme tím, co chce pacient, jakou 
od nás potřebuje službu. Poskytujeme mu proklient-
ský servis, což tady nebylo úplně zvykem. Proto jsme 
dobře vybírali a vychovávali personál, aby takové náro-
ky dokázal splnit a lidé se k nám rádi vraceli.

Jedním z hlavních důvodů vašeho úspěchu je do-
stupnost lékáren Dr.Max, která je zřejmě pro lidi jed-
ním z nejdůležitějších kritérií. Jak už jste teď „velcí”?
Před nedávnem jsme dosáhli počtu 400 poboček jen 
v České republice. Celkem i se Slovenskem a Polskem jich 
už je 1 150, a v létě to bude dokonce více než 1 200 léká-
ren, protože se naše síť rozšíří i do Srbska a Rumunska.

Hrají velký rozdíl ceny?
Jistě, cena vždycky představuje rozdíl, obzvlášť u spe-

cifických skupin našich zákazníků. Proto jsme se v na-
bídce našeho sortimentu zaměřili hlavně na dvě takové 
skupiny – seniory a děti. Těm chceme vždy nabídnout 
cenovou výhodu. Sofistikovaným přístupem jsou naše 
privátní značky, v čemž zatím nikdo jiný na trhu ne-
uspěl. Dobrým příkladem je Nuance, kterou si nechá-
váme vyrábět v laboratoři ve Francii. Klienti takovou 
možnost vysoce oceňují.

Zároveň se tak ale ukazuje, že cena pro každého kli-
enta roli nehraje. Dobře se prodávají i dražší přípravky, 
pokud jsou opravdu dobré a účinné – a to ty naše jsou.

Kolik lidí už má vaši kartu výhod?
Na to jsme obzvlášť pyšní, protože takových klientů 
už máme dva a půl milionu! A jejich počet dál roste 
o desítky tisíc lidí měsíčně. Bereme to jako ocenění 
naší snahy přinášet nejlepší výrobky a zároveň nejlepší 
servis. To je naše výhoda a lidé to vědí.

Jsou pro Dr.Maxe konkurencí internetové lékárny?
V ČR se léky na předpis přes internet získat nedají, 
takže sortiment, který tam lidé nakupují, se shoduje 
s tím, pro který chodí i do kamenných lékáren. Jsou to 
hlavně potravinové doplňky, kosmetika a přípravky pro 
péči o malé děti. A u nás tento prodej přes internet 
vyrostl o 100 %, takže jsme spokojení. Zajímavé je, že 
lidé si své objednávky přes internet chodí vyzvedávat 
z 80 % opět do našich kamenných lékáren. Vědí, že 
jde o seriózní, důvěryhodný zdroj, a že tak opět dosta-
nou potřebný servis, radu a doporučení, a tím pádem 
i záruku svojí správné volby. V tom se opět projevuje 
unikátní výhoda šíře naší sítě lékáren.

Jak se osvědčila vlastní laboratoř v Rudné u Prahy? 
Můžu si tam nechat namíchat lék, nebo třeba jen 
pleťový krém, jak kdysi bývalo možné ve starých 
lékárnách?
O tuto laboratoř je takový zájem, že už dosáhla své 
maximální kapacity, a proto budeme otvírat její menší 
„sestřičku” v Brně. Využívají ji lékárny, nemocnice i ve-
terináři pro výrobu individuálně přípravků, které jinak 
dělají lékárníci přímo v lékárně. Vzhledem k nízkým 

Lékárny Dr.Max jsou ty, do kterých to nejspíš budete mít jen pár kroků. Jejich síť je totiž největší 
ve střední Evropě a v jejím čele stojí už pátým rokem Ing. Daniel Horák. Právě pod jeho vedením se 
tyto lékárny nejvíc přiblížily lidem.

Rozhovor



18 Sesterna | Léto 2017

maržím se jednotlivým lékárnám nevyplatí udržovat si 
veškeré vybavení, nebo nakupovat všechny suroviny.

A odpověď na vaši otázku zní ano, určitě byste si moh-
la nechat namíchat vlastní krém na pleť, jen je otázka, 
zda by se to vyplatilo.

Služby, které vaše společnost nabízí jiným, labora-
toří nekončí. Otevřený je i váš systém vzdělávání. 
Využívají jej například zdravotní sestry pro další 
vzdělání a rozšíření speciálních znalostí?
Naše Akademie Dr.Max poskytuje například klasic-
ký e-learning (školení po internetu) i kurzy s interní-
mi školiteli, jimiž jsou zkušení farmaceuti. Pořádá-
me také kongresy pro odbornou veřejnost, kde více 
než jednu třetinu účastníků tvoří lékaři a zdravotní 
sestry.

Méně se ví, že vlastníkem značky Dr.Max je Česká 
lékárna holding. Za tímto velkým podnikem stojí 
několik významných charitativních a filantropic-
kých projektů. Podle čeho rozhodujete o účasti 
v nich?
V tomto ohledu jdeme dvěma směry – jednak spolu-
pracujeme s již zavedenými nadacemi a prospěšný-
mi společnostmi, a pak sami podporujeme konkrétní 
projekty, s nimiž se na nás někdo obrátí. Zaměřuje-
me se na pomoc dětem a seniorům. Jsou to často 
malé věci, které ostatní dělat příliš nechtějí, ale my 
si myslíme, že například sportu pomáhá kdekdo, ale 
důležité jsou rovněž další záležitosti, které si zaslouží 
podporu.

Na projektu speciální taxislužby pro seniory a han-
dicapované spolupracuje s Kontem Bariéry. Kde 
všude se s ní můžeme setkat?
Taxík Maxík už jezdí v pěti městech: v Liberci, Kutné 
Hoře, Ústí nad Orlicí, Prachaticích a v Praze 5. Ve vel-
kých městech jako celku by tento koncept ztratil svůj 
smysl, kdy vůz musí jezdit několikrát za den. A vybírá-
me taková auta, aby mohla sloužit i pro větší skupiny 
lidí najednou, třeba i na výlety.

Váš nový prodejní koncept Dr.Max pro zdraví 
a krásu nabízí prémiovou dermokosmetiku ve spe-
cializovaných dermokoutcích. Co vás k tomu při-
vedlo?
Naši zákazníci a jejich potřeby. Jsem přesvědčený, že 

tento koncept odráží posun ve vnímání smyslu léká-
ren. Dřív to byl pouze prodej léčiv, dnes se prosazuje 
víc poradenství. Zájem je obrovský, a to jak mezi zá-
kazníky, tak i majiteli lékáren a také mezi zaměstnan-
ci. Mnozí z nich využívají zmíněné Akademie Dr.Max 
a rozšiřují a zvyšují si kvalifikaci, aby zde mohli působit. 
Hodně se nám překvapivě hlásí i absolventi farmaceu-
tických škol.

A jaká je odezva u klientů?
Dermokoutků už máme 30 a do dvou let jich chceme 
mít 100, protože, jak už jsem řekl, zájem je opravdu 
velký. Už proto, že jde o ucelený koncept s uceleným 
sortimentem v oddělené části lékáren. Zákaznice si 
chválí péči dermoporadkyň. Líbí se jim, že jsou obleče-
né do stejnokroje, navrženého proslulou designérkou 
Beátou Rajskou, a zejména se jim líbí krásný barevný 
šátek, který k němu patří.

Také jsem si ho všimla, je opravdu krásný. Jaký to 
je na něm vzor?
Inspirací pro něj byla struktura buněk lidské pokožky. 
Originální, že?

Vztah ke kráse jste projevil i Vy osobně svou účastí 
v soutěži Sestra Sympatie, jejímž finále vyvrcholil 
ples Sestry na sál. Jak se Vám ples líbil?
Ples se vážně povedl, skvělé bylo jak vybrané mís-
to – pražský palác Žofín – tak i organizace a zábava. 
A osobně jsem měl velkou radost, že vítězkou se stala 
Sabina Beránková, kterou jsem do finále uváděl.

Jak se Vy sám staráte o své zdraví?
Hlídám si, co jím, a sportuji. Spíš bych ale měl říct, 
že se sice snažím sportovat pravidelně, ale vychází mi 
to spíš nárazově (smích). Vždycky si ale udělám čas 
na lyžování, teď už je to docela pohoda, protože dvě 
ze tří mých dětí se už obují do lyží samy. Jednou ročně 
si sám dopřeju pár dní, kdy se věnuji skialpu, a jednou 
ročně taky odpočívám při jachtingu.

Máte recept na úspěch a spokojenost?
Tímto receptem je pro mě dělat, co mě baví. A k tomu 
si vybrat správné spolupracovníky. Bez těchto dvou 
věcí se úspěch nedostaví.

Děkujeme za rozhovor!

KrásaRozhovor
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Bydlím ve vesnici Týniště. Jsem vdaná a mám pěti-
letou dceru a tříletého syna. Bydlíme v roubence 
se dvěma velkými psy. Denně dojíždím do práce 

do Ústí nad Labem, cesta trvá asi 25 minut. Pracuji v am-
bulanci dětské neurologie, jsme tu dvě sestry. Jedna je 
v ordinaci u paní doktorky, druhá točí EEG a pomáhá té 
druhé. Je to fofr, ale svou práci prostě miluju.

5:00
Vstávám a už při budíku vím, že zase něco nestihnu. 
Vypravuji a odvážím děti do školky.

6:30
Jsem v práci, při převlékání přemýšlím, jaké pacien-
ty tam dnes máme a kolik jich přijde navíc. Děsím se 

Honička od rána do večera, nervy, velká zodpovědnost a neustálý stres. Přesto svoji práci 
milují. V této rubrice vám chceme přiblížit, jak žijí české zdravotní sestry. Jak žijete vy…

Lenkou Chmelařovou, 
zdravotní sestrou na 
dětské neurologii

Den s....
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KrásaDen s ...

Lenka Chmelařová se loni stala jedním ze 44 dárců 
kostní dřeně v ČR. Tedy nikoliv lidí, kteří se nechali zare-
gistrovat, ale těch, kteří opravdu postoupili nepohodlí 
a neznámému nemocnému člověku skutečně darovali 
kus sama sebe – krvetvorné buňky. Jako poděkování 
pro ně každoročně pořádají Nadace pro transplantace 
kostní dřeně a Český národní registr dárců dřeně se 
sídlem v Plzni slavnostní galavečer v pražském Obec-
ním domě.

toho, jak zase nebudu stíhat vyzvednout děti ze škol-
ky, a navíc myslím na to, jak výjimečný bude dnešek 
po práci. Pojedeme do Prahy na galavečer. Připravuji 
dezinfekci, vařím kafe a přemýšlím, jak vše zvládnout. 
Zatím ještě nemám ani sbaleno.

Přichází paní doktorka, karty už mám připravené z pře-
dešlého dne. Než zavolám „pojďte dál”, řešíme ještě 
provozní věci ambulance a pacientů.

7:00
Přicházejí první pacienti. Jeden jde na kontrolu a druhý 
na EEG, mezitím už mám vyřízené tři telefony (objed-
nání prvního vyšetření, předepsání receptů, vypsání 
poukazů na rehabilitace).

7:15
Už je tu další pacient. Mezitím vážím a měřím první-
ho, dávám mamince žádanky na další vyšetření a te-
lefony na příslušné doktory. V čekárně už jsou další 
včetně toho, který čeká po EEG na kontrolu u paní 
doktorky.

8:00
Čekárna už je plná, telefony přibývají - už jsem jich 
zvedla asi dvacet.

9:00
Začínáme mít skluz jako každý den. Byla tu pacientka 
s nálezem na mozku, kontrola se protáhla a nám tam 
zůstává plná čekárna, do toho zvoní další telefony, mu-
sím jít odebrat krev dvěma pacientům a vypsat žádan-
ky, paní doktorka potřebuje zjistit, jaké měla pacientka 
vyšetření. Obvolávám nemocnici, do toho zvoní další 
telefon a někdo klepe na dveře.

10:00
Přicházejí další a další pacienti, obvykle jich máme 
tak 25 za den, ale dnes jich bude méně - musím 
stihnout „ten večer”. Teď však mám v hlavě jen 
naše pacienty, kteří jsou dost vážně nemocní. Vá-
žím a měřím děti, odebírám krev, do toho stále zvo-
ní telefon, řeším výsledky pacientů, volají pacien-
ti – epileptici. Zase mají více záchvatů, potřebují 
řešit medikaci a navýšení léků, další objednávám 
na magnetickou rezonanci. Mezitím musím u všech 
zjistit, jak se jim daří, jestli mají potíže. Kopíruji 
nové zprávy od jiných lékařů.

Ceny 44 dárcům roku 2016 předávali patron programu dárcovství kostní 
dřeně biskup Václav Malý spolu s olympionikem Davidem Svobodou. 

Lenka drží cenu - křišťálový blok od firmy Moser - a stěží zadržuje slzy 
dojetí.  Setkala se s lidmi, pro něž je stejně jako pro ni radost pomáhat.
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Den s....

11:00
To už je tolik? Poprvé ochutnávám ranní kávu. Už mám 
i hlad, ale stále je plno práce. Je jasné, že oběd zase 
nestíháme. Svačíme mezi pacienty - když paní doktor-
ka popisuje EEG, máme asi tak pět minut něco si za-
kousnout. Přitom přemýšlím, jak bude večer vypadat 
a jak už se těším. Hned ale vyskočím a běžím k druhé 
sestře. Natáčí EEG u miminka a nedaří se mu usnout. 
Čekárna se opět plní.

13:00
Vařím další kafe, i když jsem ještě nestihla vypít to 
ranní. Konečně mám chvilku dojít si na záchod (není 
to jednoduché - musím projít čekárnou, kde je spous-
ta lidí a všichni čekají, až už se konečně dostanou 
na řadu).

13:30
Panikařím. Už bych měla odejít domů, jenže stále mám 
ještě nevyřízenou práci, paní doktorka se ptá, jestli už 
jsem se dovolala na magnetickou rezonanci, jestli už 
jsem vyřídila školku pro jednoho pacienta, jestli už při-
šly výsledky krve a na spoustu dalších věcí.

14:00
Už vážně musím odejít, nebo to nestihnu. Paní doktor-
ce předkládám věci, které jsem zařídila, ale bohužel 
i ty, co jsem ještě nevyřídila. Tíží mě to.

14:10
Běžím se převléct a odjíždím pro děti do školky, cesta 
trvá déle, protože je pátek a všude je plno aut.

14:30
Vyzvedávám děti ze školky. Rychle domů, balím a hle-
dám potřebné věci.

15:20
Konečně s manželem vyrážíme do Prahy. Cestou uva-
žuju, jak to večer bude, a čtu si program. Ke konci ces-
ty se nervujeme v koloně.

17:00
Jsme v hotelu. Rychle se převléknout, namalovat, vzít 
pozvánku a vyrážíme do Obecního domu.

18:00
Při cestě metrem mám čas trochu si vydechnout. Stej-

Darované krvetvorné buňky mohou zachránit život. Nezapomeňte, 
že „Kdo zachrání jeden lidský život, zachrání celý svět."

ně ale pořád přemýšlím, jestli jsem v práci udělala vše 
důležité.

18:30
Vcházíme do Obecního domu. Je tu spousta lidí, vidím 
i známé tváře, třeba pana primáře z nemocnice. Už to 
začíná! Vlastně trochu nerozumím tomu, proč tu všich-
ni jsme. Je strašně hezké, že nám chtějí poděkovat, že 
jsme darovali kostní dřeň. Ale mně připadá zcela nor-
mální pomoci někomu, kdo to potřebuje. Vzpomínám, 
jak mi volali z registru poprvé. Byla jsem tehdy čtyři 
týdny po porodu císařským řezem, a tak to nepřipada-
lo v úvahu. Moc mě mrzelo, že jsem nemohla pomoct, 
obrečela jsem to. Když zavolali podruhé, neváhala 
jsem ani minutu. Při každém dalším vyvolaném jmé-
nu dárce si uvědomuji, kolik lidí chce pomáhat. A pak 
ten krásný příběh shledání dárce a příjemce. Myslím, 
že vehnal slzy do očí každému. V duchu jen doufám, 
že i moje dřeň někomu pomohla porazit tu zákeřnou 
nemoc.

21:00
Galavečer končí rautem, poté odjíždíme zpět do hote-
lu. Už jsme oba dost unavení a plní zážitků, ale jde-
me si dát ještě sklenku vína a pak už konečně spát. 
Před usnutím si ještě připomínám, jak krásný zážitek 
to byl. Vím jistě, že žádný z dárců by neváhal a odběr 
dřeně by podstoupil znovu. Snad v registru přibude 
spousta dalších lidí a nemocným lidem se zvýší nadě-
je na uzdravení. Nejlepší pocit mám z toho, že přibývá 
těch, kteří chtějí pomáhat.
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Dosavadní systém vzdělávání funguje od roku 
2004. Změna by měla platit od září letošního 
roku a dotkne se jak nových studentů a stu-

dentek, tak i těch, kteří se nyní na povolání zdravotní 
sestry připravují. Jedná se o obory praktická sestra, 
zdravotnický záchranář, porodní asistentka a dětská 
sestra. U některých vyšších specializací, jako například 
intenzivní péče, bude vysokoškolské vzdělání potřeba.

SESTŘIČEK JE STÁLE MÉNĚ
Podle odhadu České asociace sester (ČAS) pracuje 
v našich zdravotnických zařízeních v současné době 

kolem 120 tisíc zdravotních sester a dalšího nelé-
kařského personálu. Je to málo, kvůli nedostatku 
pracovníků se ruší počet lůžek, nebo rovnou zavírají 
celá oddělení. Často se stává, že absolventky sice 
do nemocnic nastoupí, ale brzy přecházejí do klid-
nějšího ambulantního sektoru, kde nemusí pracovat 
na směny.

Nejvíce chybí všeobecné sestry na interních a chirur-
gických odděleních. Ústav zdravotnických informací 
a statistiky evidoval předloni 47 495 úvazků sester 
v akutní péči, což je o 1 530 méně než v roce 2010.

Zdravotní sestřičky nebudou muset mít vysokou školu, ale budou jim stačit čtyři roky na 
střední zdravotnické škole a rok studia na vyšší odborné škole. Předpokládá to novela záko-

na, schválená v Poslanecké sněmovně.

Sestry potřebují vyšší plat,

ne nižší vzdělání

KrásaZ oboru

Všeobecná sestra si 

podle serveru Platy.

cz vydělá v průměru 

20 870 Kč hrubého. Zdra-

votní asistent, tedy se-

stra pouze s maturitou, 

má 16 503 Kč hrubého.
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Z oboru

ČAS: NOVELA JDE PROTI TRENDŮM VYSPĚLÝCH 
ZEMÍ
Ministerstvo zdravotnictví se snaží problém vyřešit 
zkrácením doby studia. Takové řešení však ČAS odmí-
tá. „Podle nás není příčinou nedostatku sester délka 
jejich vzdělávání, ale především demografie, nezájem 
o toto povolání a nedostatečné finanční ohodnocení 
ve srovnání s vyspělými západními zeměmi. Naopak 
se obáváme jednak omezení pravomocí sester, jednak 
zhoršení zdravotní péče. Je třeba zdůraznit, že zkrácení 
doby studia jde proti současným trendům v zahraničí, 
kde se odborná způsobilost všeobecných sester ne-
ustále zvyšuje a podporuje,” uvedla pro časopis Ses-
terna prezidentka ČASu PhDr. Martina Šochmanová. 
Položili jsme jí ještě dvě další otázky:

Nepřijde tak do zdravotnictví už napřesrok přece 
jen víc „hotových” sester?
„Naopak, bude jich méně. Všichni půjdou na roční stu-
dium, je to jen jeden rok, tak to zkusí. Půjdou tam i ti, 
kteří by normálně do praxe nastoupili, takže budeme 
mít výpadek této profese a to nám bude velmi chybět.”
 
Je podle Vás jeden rok vzdělávání opravdu málo?
„Do ročního vzdělávacího programu se nedají vtěsnat 
všechny povinné věci, vědomosti a dovednosti, které 
sestra musí získat. To prostě nelze pokrýt jedním ro-
kem. Navíc absolventky vysokoškolského studia jsou 
už vyzrálejší a více si uvědomují, co povolání sestry 
vyžaduje.”

ROZDÍLY JAKO ZDROJ PROBLÉMŮ
Také mnoho dalších odborníků se domnívá, že zkráce-
ní povinného studia zastaví trend, který se nastartoval 
v posledních deseti letech, kdy se vysoce kvalifikova-
né sestry stávaly partnery lékařů. Snížení nároků na 
vzdělání může například způsobit, že setry už nebudou 
schopné zacházet s přístroji moderní techniky.

Hrozí rovněž, že pro lékaře bude těžší rozlišit, jaké kom-
petence mají sestry s různým způsobem vzdělání a při-
způsobit tomu jejich práci a péči o pacienty. Mohou se 
tak i prohloubit problémy mezi samotnými sestrami.

NASTOUPÍ? NENASTOUPÍ?
Za pozitivní změnu naopak považují odborníci zrušení 
odborného dohledu, který je zatím povinný pro zdra-
votnické asistenty, což jsou absolventi středních zdra-
votnických škol. Ti mohou i v současnosti nastoupit 
do praxe na nižší zdravotnické pozice. Mnozí ale nena-
stoupí kvůli nízkým platům a kompetencím, demotivu-
jícím podmínkám a nezájmu o těžkou a zodpovědnou 
práci ve směnném provozu.

Zástupci vysokých škol, které v současnosti studium 
pro budoucí sestry nabízejí, se rovněž obávají snížení 
kvality zdravotní péče. Novela je podle nich nekvalitní 
a nekoncepční. Řešení nedostatku sester vidí spíše ve 
zlepšení pracovních podmínek a zvýšení finančního 
ohodnocení sester.

Chcete se zbavit problémů?

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

BOLÍ VÁS NOHY? HEMOROIDY

Aplikace ke stažení:

ZP inzerce - hemeroidy - 210x90.indd   1 08.03.2017   14:51:49
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Sestřičky by tak mohly být jednou z hlavních sku-
pin, jichž se dotkne chystané zařazení bolestí 
zad na seznam nemocí z povolání. Lidé, kteří 

trpí chronickými bolestmi, by v budoucnu mohli zís-
kat jednorázové odškodné ve výši 50 až 60 tisíc korun. 
Prokázat nárok na takové odškodné ale nebude nijak 
snadné, kritéria jsou hodně přísná.

Žádné peníze však nedokáží nahradit ztracené zdraví. 
Myslete na svá záda i při běžných činnostech, kdy jim 
„ubližujeme”, aniž bychom museli. Možná vás překva-
pí, že si za bolesti poměrně často můžeme sami. Po-
kud nás tyto problémy trápí opakovaně, jedná se o jas-
ný signál organismu, že dlouhodobě a systematicky 
děláme něco špatně.

Záda pravidelně bolí čtvrtinu všech lidí mezi 30 až 50 lety a s přibývajícím věkem je toto číslo ještě 
vyšší. Zdravotní sestry patří v tomto smyslu k „ohroženým druhům” – už třeba kvůli častému zve-

dání pacientů.

SPOLEHLIVÉ CVIKY, KTERÉ ZARUČENĚ POMOHOU

Bolest zad jako
nemoc z povolání?

KrásaZdraví
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Zdraví

ŠPATNÁ OBUV
V práci se asi bez zdravotních pantoflí neobejdeme, 
ale co potom? Vysoké podpatky sice vypadají na noze 
hezky, ale přinášejí s sebou také různá úskalí. Díky nim 
dochází k vadnému držení těla, a navíc pak k přetě-
žování kloubů, svalů, vazů i chodidel. Ani celodenní 
nošení sportovní obuvi není příliš vhodné. Ideální je 
střídat boty podle účelu a dávat přednost širokému 
podpatku cca 3-4 cm vysokému.

TĚŽKÁ KABELKA
Naší páteři vadí i velké přeplněné kabely přes 
jedno rameno. Vejde se nám do nich totiž 
všechno, což je hlavní kámen úrazu. Naše 

záda pod tak velkým nákladem na jedné 
straně trpí, zkuste proto kabelku vy-
měnit za batoh. Pokud se s batohem 
nedokážete „ztotožnit”, naučte se ka-

belku aspoň přehazovat z jednoho 
ramene na druhé. Pokud vaše kabel-
ka váží více než 3 kg, může už to mít 
na vaše záda neblahý vliv. Při této 
hmotnosti proto odborníci doporu-

čují spíše nošení v ruce.

KOUŘENÍ
Že kouření škodí zdraví, víme všichni. Studie navíc pro-
kázaly, že kuřáci mají o 30 % vyšší sklon k bolestem 
zad. Důvodem je horší cirkulace krve, která brání ži-
vinám, aby se dostaly do těch správných míst. Takže 
jestli se chcete vyhnout bolavým zádům, zkuste kou-
ření pověsit na hřebík.

PROCHLADNUTÍ
Pro záda nebezpečný může být i náhlý přechod ze 
zimy do tepla. Stačí přijít z venku do místnosti s ote-
vřeným oknem a svléknout si teplý svetr. Nebo naopak 
přeběhnout po venku, kde je větší zima nebo fouká. 
Zahřáté tělo je logicky více náchylné k prochladnutí, 
ohrozit ho proto může i sebemenší průvan. S tím se 
setkáte i při pobíhání po chodbách. Je proto dobré mít 
na sobě více vrstev oblečení (delší tričko nebo tílko), 
které vás před prochladnutím ochrání.

NEVHODNÉ DRŽENÍ TĚLA
V podstatě se jedná o špatný životní návyk, který si 
často neseme již odmala. Správný postoj těla hraje 
velmi důležitou roli v zachování zdraví našeho pohybo-

vého aparátu. Pokud chcete docílit správ-
ného postoje, zvolte přirozený pohyb 
– chůzi nebo běh. Těch vhodných 
návyků můžete docílit také pravi-
delným cvičením jógy. Nemá-
te-li ke sportu ten nejvřelejší 
vztah, raději se sami o nic 
nepokoušejte a vyhledejte 
pomoc fyzioterapeuta, kte-
rý vás „srovná”.

NESPRÁVNÉ SEZENÍ
Kdo se v práci hodně naběhá, rád si už ve volnu sedne. 
Je však důležité hlídat, aby se přitom nehrbil a osvojil 
si návyk správného sezení. Kolena by měla být ohnutá 
do pravého úhlu a celá plocha zad opřená o opěradlo 
židle. Pokud sedíte u počítače, dávejte si pozor na to, 
aby monitor byl rovně před očima. Každé dvě hodiny je 
pak vhodná 15minutová pauza na protáhnutí.

NEDOSTATEK „BÉČKA”
Vitamín B12 má přímý protibolestivý účinek a působí 
blahodárně. přispívá ke správné výživě nervů a svalů 
a dokáže též zmírnit bolesti zad. Potraviny, které obsa-
hují značné množství vitamínu B, jsou ořechy, maso, 
vejce, luštěniny, brambory, listová zelenina, či pivovar-
ské kvasnice.

ŠPATNÝ POLŠTÁŘ
Spíme-li na proleželé matraci, tělo nám brzy „podě-
kuje”. Na výběru kvalitní matrace bychom si proto 
měli dát záležet. Pokud chcete vaší páteři opravdu 
dopřát pohodlí a vyspat se do růžova, dejte si pod 
hlavu malý plochý polštářek nebo polštářek pod krk, 
třeba naplněný pohankovými slupkami. Při spánku 
je totiž důležité, aby měla páteř oporu i v místě krč-
ního prohnutí.

STRES
Je až s podivem, kolik zdravotních problémů přináší 
dlouhodobý stres. Mimo jiné má vliv na špatné drže-
ní těla. Naše svaly jsou neustále napjaté a nedovolují 
nám dosáhnout patřičného uvolnění. Odbourat stres 
není jednoduché. Aspoň se o to ale pokuste a každý 
den si sami pro sebe vymezte pár minut. Najděte si 
svou relaxační techniku a té se denně věnujte. Zapojte 
i pravidelné posilování zádového svalstva a uvidíte, že 
úleva se brzy dostaví.
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POHYB
Fyzická aktivita je lékem na mnoho potíží, bolest v zádech 
nevyjímaje. Jenže to musí být zdravý pohyb. Důkladná 
nálož ve fitku nebo dnes tak populární běhání bez patřič-
né přípravy ale dokáže spíš ublížit. Doporučuje se začít 
cvičením, při němž se posílí hluboké zádové svalstvo.

PROČ POSILOVAT ZÁDA?
Mimo jiné je to nejlepší prevence bolestí zad a také 
jeden ze způsobů, jak zrychlit spalování. Zároveň při 
tréninku zad posílíte i další svaly, včetně středu těla 
(core). To vede nejen k lepšímu postoji, ale i k celkově 
štíhlejšímu vzhledu, protože jde o naprostý základ pro 
ploché břicho.

Komplexními cviky na záda v kombinaci se správným 
dýcháním se aktivuje střed těla a svaly hluboko ko-

lem páteře. Tato aktivace zajistí skryté posílení středu 
těla při cvičení zad, a tím zlepší celkově stabilitu páte-
ře i těla. Správným cvičením oslabených svalů dojde 
k celkovému srovnání svalových dysbalancí mezi pře-
tíženými a oslabenými svaly. Tím se bolest zad postup-
ně odstraní.

RYCHLÉ ŘEŠENÍ NIKAM NEVEDE
Většina lidí sáhne při prvních problémech po oblí-
bených analgetikách, tedy lécích proti bolesti. Ty si 
s bolestí sice poradí, ale úlevu přinesou jen na chvíli. 
Abychom se bolesti zad mohli zbavit natrvalo, je třeba 
se zaměřit na její samotnou příčinu a na dlouhodobou 
regeneraci a posilnění poškozených nervů zad. Výraz-
ně napomáhají vitaminy skupiny B, především B1, B6 
a B12. Nezapomeňte si však pohlídat rozdíl mezi lé-
kem a výživovým doplňkem.

DOPORUČENÉ CVIKY
„Lékaře je vhodné vyhledat v těchto případech: pokud bolestem předcházel traumatický moment, trvají-li bolesti déle než 
tři týdny, pokud se postupně zhoršují, vyzařují do horních či dolních končetin, jsou spojeny s poruchou močení či defekace 
a s poruchou hybnosti končetin. Dále objeví-li se bolesti během infekčního onemocnění, nebo pokud intenzita bolestí zcela 
znemožňuje běžný pohyb,” radí MUDr. Hynek Lachmann z Neurologické kliniky FN Motol.

Zvedání boků 
Opřete se jednou rukou o zem 
a  ve vzporu na jedné ruce zved-
něte bok. Druhou ruku si dejte 
v bok. Pokud vám tato poloha 
nebude činit potíže, zvedněte 
ruku do upažení a podívejte se 
za ní. Vydržte minimálně 15 vteřin 
a pak cvičte na druhou stranu. Jde 
o statické cvičení, proto po celou 
dobu dodržujte správné držení 
těla. Neprohýbejte se v bedrech 
a „nezapadávejte“ do ramen. 

Kočičí hřbet 
Ve vzporu klečmo se s náde-
chem zvolna vyhrbte, zároveň 
zpevněte hýždě a břicho. S výde-
chem přejděte do mírného pro-
hnutí. Opakujte 5 - 10×.

Zvedání hlavy a ramene
Položte se na podlahu, zdvihněte 
nohy, dejte si ruce za hlavu a zved-
něte ji tak, aby se brada dotýkala 
hrudi. V pozici vydržte asi 15 vteřin 
a 20x opakujte. Tento cvik uvolňuje 
zadní krční svaly a horní část zad. 

Zvedání protilehlé paže a nohy 
Udělejte vzpor klečmo. Ruce si dej-
te zhruba na šířku ramen. Zvedněte 
zároveň pravou a levou nohu a vy-
táhněte se za nimi. Chvíli setrvejte 
v této poloze a pak se vraťte zpát-
ky do kleku. Proveďte to samé, ale 
s opačnou nohou a rukou. Neprohý-
bejte se v bedrech a cvičení prová-
dějte pomalu. V konečné pozici vždy 
chvilku setrvejte. 

KrásaZdraví
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BLOK III.
Všeobecné praktické lékařství
a ambulantní péče
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Role praktického lékaře v kardiometabolické 
a nádorové prevenci
RNDr. Magdalena Uvírová
Genetické minimum pro praktiky
Mgr. Šárka Šmídová
Úloha sestry v edukaci diabetika
(disease management)

Diskuzní panel:
Perspektivy všeobecného praktického
lékařství v ČR

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
BLOK I. 
Co nás čeká v budoucnosti?
Ing. Lukáš Werner, Ph.D. 
MitoTam – od myších nádorů
ke klinickému testování… 
MitoTam, lék českých vědců, který donutí
buňky rakoviny k „sebevraždě”, míří k testům
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Léčba vážných nemocí pomocí nanorobotů

BLOK II.
Preventivní medicína
MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.
Novinky v antikoagulační léčbě

BLOK IV. 
Etika v medicíně
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Humor v životě a medicíně
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
Výzvy moderní biomedicíny v lékařské etice

BLOK V. 
Nejčastější  importované nákazy
a jejich prevence 
MUDr. et RNDr. František Stejskal, Ph.D.
Nejčastější importované nákazy v ambulanci
praktického lékaře a jejich prevence
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
Očkování z pohledu cestovní medicíny

Konference je určena lékařům a sestrám a bude ohodnocena kredity

Místo konání: Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4

Partneři
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Protáhnutí není na bolest zad špatné, ale ještě lepší 
je si zacvičit. A myslete i na správné sezení!

ZDRAVÁ ZÁDA PRO KRÁSU I DUŠEVNÍ POHODU
Známé je, že držení těla může ovlivňovat nejen zdraví, 
ale i náladu člověka. Nová studie z Nového Zélandu 
prokázala, že rovná záda vyvolají pocit úspěchu, zvy-
šují vytrvalost při řešení náročného úkolu, a dokonce 
zvedají sebevědomí.

Vedoucí studie doktorka Elizabeth Broadbentová 
v časopisu Psychology Today uvedla: „Všimla jsem 
si, že chodím se svěšenými rameny a pohled upí-
rám do země. Když jsem se začala dívat před sebe 
a ramena hezky narovnala, hned jsem se cítila lépe. 

A tak jsem zauvažovala, když to pomáhá mně, může 
to pomoci i dalším lidem. Hodně ale záleží na kontextu 
a dané situaci.”

V rámci výzkumu shromáždila 61 dobrovolníků, u všech 
byla diagnostikována mírná až středně těžká forma 
deprese. Polovina z nich měla při zkoumání sedět co 
nejvíce rovně, druhá mohla sedět dle svých zvyklostí. 
U všech přitom byla zjištěna tendence se při klasickém 
sedu výrazněji hrbit.

Polovina dobrovolníků, která měla sedět rovně, byla 
do správné pozice přesně nasměrována. Každý také 
dostal tejp, který je upozornil, pokud by se začali hrbit. 
Poté byly oběma skupinám zadány úkoly, které měli 
účastníci pod tlakem času řešit a při kterých jim byla 
měřena hladina stresu. V převážné většině případů 
lidé, kteří seděli ve správné poloze, při ústním proje-
vu i plnění testů vykazovali více odhodlání a nadšení 
úkoly plnit. Zároveň při ústním projevu lépe artikulovali 
a měli lepší slovní zásobu.

Zdraví
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Právní poradna

Poté se jeho příspěvky do společného rozpočtu 
začaly snižovat, až ustaly úplně. Přítel prý nedo-
stává plat, protože mu peníze měli dávat jeho ro-

diče, kteří zde pracují přes pracovní agenturu, a mzda je 
údajně placena celé rodině. Rodiče mu však kvůli roz-
tržce nyní nic nedávají. Katka tak táhne všechny výdaje 
pouze ze svého příjmu, ale ten na všechno nestačí. 

Katce:
Dobrý den, dostala jsem se bohužel do finančních pro-
blémů. Nevím, jak věc řešit. Dlužím jednu splátku za 

telefon, dvě splátky za hypotéku, takže začíná reálně 
hrozit, že bych mohla přijít o střechu nad hlavou. Také 
jsem minulý měsíc nezaplatila za elektřinu. Musím 
koupit jídlo pro oba a uhradit další výdaje. Můžete mi 
prosím poradit, co se dá v takové situaci dělat? Exis-
tuje nějaká možnost oddlužení, nebo refinancování, 
o kterých jsem už něco četla? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ PRÁVNÍKA: 
Vážená Katko, je dobře, že jste se svěřila a odhodlala 
se věc řešit. Vaše potíže se dají poměrně dobře identi-

Život občas přináší situace, na jejichž řešení sami nestačíme. S některými z nich může pomoci 
rada odborníka z Advokátní kanceláře Mgr. Miroslava Zemana.

Rostoucí dluhy.
Problém může být i tam, 
kde ho nechceme vidět

KDYŽ JEDEN PŘÍJEM NESTAČÍ NA VŠECHNO
Katce bylo právě třicet let. Příjmy jí dosud vždycky stačily. Před rokem si našla přítele, cizince, který se na-
stěhoval k ní do bytu. Ten si pořídila Lenka na hypotéku ještě před seznámením. Její přítel však vydělával 
jen pár týdnů.
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Paliativní 

a sesterská sekce

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům

24..–26.. 11. 2018
Clarrioon Congresss Hotel PPraguue ****

FFreyoovva 33, PPrrahaa 99, Českáá rreepublika 

9. pražské mezioborové
onkologické kolokvium

• speci cké ošetřovatelské  
 postupy u nádorového  
 onemocnění GITu

• mezioborová spolupráce  
 a bezpečná péče
• problematika nehojících
 se ran (kazuistiky)

• nádorová onemocnění  
 (strategické programy  
 a prevence v ČR)

Předběžná témata sesterské sekce pro devátý ročník kolokvia:

Záštitu nad kolokviem převzaly:
Univerzita Karlova | 1. lékařská fakulta UK | 2. lékařská fakulta UK | 3. lékařská fakulta UK
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP | Česká asociace sester

World Interdisciplinary Oncology Colloquium

Paliativní sekce proběhne ve čtvrtek 25. ledna 2018.
Sesterská sekce proběhne v pátek 26. ledna 2018.
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Právní poradna

fikovat. Problémem není nízký příjem, ani samotné vý-
daje za bydlení, nebo vaše neodpovědné hospodaření. 
Problém vidím ve vašem příteli.

Věřím, že jinak se může zdát, že mezi vámi vše fungu-
je, ale pro finance a hospodaření to rozhodně neplatí. 
Svědčí o tom i zcela nevěrohodná historka, že agen-
tura vyplácí celou skupinu do rukou jednoho z rodičů, 
který vašemu příteli nedává žádné prostředky.

Dokud nevyřešíte problém se svým partnerem, nevy-
řešíte ani své finanční problémy. V každém případě do-
poručuji udělat si za celý měsíc tabulku příjmů a výda-
jů, do které budete poctivě, opakuji poctivě, zapisovat 
všechny i drobné položky, které realizujete. Mohu vám 
slíbit, že na konci měsíce se budete divit, za co utrá-
cíte, že platíte mnoho zbytných a nepotřebných věcí, 
a to i ve vztahu k příteli. Tak vydáváte víc, než vyděláte, 
a takový stav je do budoucna neudržitelný. Stojí vám 
to za to?

Jak jsem uvedl výše, řešení máte jen ve svých vlast-
ních rukách. Ohledně dluhů doporučuji ihned jednat 
jak s bankou, tak i s operátorem. Také se můžete roz-
hodnout pro tzv. osobní bankrot. Se žádostí o oddluže-
ní byste se v tom případě měla obrátit na soud v místě 
bydliště. V jednání parlamentu je nový návrh zákona, 
tzv. oddlužovací novela. Předpokládá, že do procesu 
oddlužení budou moci vstoupit dlužníci bez ohledu na 
výši svých závazků. Proces by mohl trvat tři, pět nebo 

sedm let v závislosti na výši splacených 
dluhů. Podmínkou ovšem zůstává, že 

se každý bude muset sám snažit 
a splácet. Což platí i pro vás – víte, 
kde začít.

Mgr. Miroslav Zeman
www.profipravnik.cz
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Zdravá strava

TĚM, KTERÉ JSOU U NÁS DOMA

Milujeme léto! Dny, plné slunce a dlouhé večery 
nabízejí tolik nových možností k zábavě, ces-
tování, pohybu - a taky k celkově zdravějšímu 
životnímu stylu. Chcete-li sáhnout po superpo-
travinách, léto je na to nejlepší doba!

Tzv. superpotraviny (superfoods) se staly hitem 
posledních let. Chia, açaí, goji, chlorella, quinoa, 
matcha tea, guarana, maca - ještě před nedáv-

nem tyto názvy znala jen hrstka lidí a najednou nám je 
doporučují takřka všude a jejich seznam navíc každý 
rok roste.

ZÁZRAKY Z ROSTLIN
Jsou ale tzv. superpotraviny opravdu tak „super”? 

Léto přeje
superpotravinám

Zvlášť, když se dnes prodávají i v každém supermar-
ketu? Název naznačuje, že mají mimořádně vysoký ob-
sah látek prospěšných zdraví. Dosud neznámé lokální 
potraviny dovážené z exotických zemí mají působit 
takřka zázračně.

„Superpotraviny do lidského organismu dodávají řadu 
nutričně výhodných látek, a přispívají tak k racionální vý-
živě člověka. Podporují imunitu, zvyšují celkovou ener-
gii a vitalitu, fyzickou a psychickou kondici. Mají blaho-
dárné účinky na přirozené procesy v lidském těle,” říká 
například výživová poradkyně Táňa Wasserbauerová. 
Jsou bohaté na vitaminy, minerální látky, vlákninu, fyto-
nutrienty a antioxidanty, pomáhají při detoxikaci organi-
smu či v boji proti choroboplodným zárodkům.
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Zdravá strava

MÝTY VERSUS PRAVDA
Ale pod bedlivějším zkoumáním vědeckých studií tato 
marketingová tvrzení většinou neobstojí. Ne že by su-
perpotraviny nebyly zdravé, ale jejich účinky se nad-
hodnocují, a navíc bývají srovnatelné s jinými, které 
rostou i u nás, a tím jsou pro nás přirozenější. Právě 
léto je nejlepší příležitostí, kdy využívat české super-
potraviny. Jsou stejně zdravé, a ještě pomohou ušetřit 
spoustu peněz.

Açaí
O těchto bobulích, zvaných 
„brazilské borůvky” (ačkoliv 
rostou na stromě) se říká, 
že ohledně antioxidantů jde 
o naprostého rekordmana. 
Ve skutečnosti jich obsahu-
jí právě tolik jako naše borůvky. 
Což je dost!

Chia semínka
Podle mnoha údajů mají mít 

obrovskou spoustu prospěš-
ných omega-3 mastných 
kyselin, dokonce 8x víc než 
tolik doporučovaný (divoký) 
losos. Jenže jsou zde v po-

době, kterou lidské tělo nedo-
káže tak efektivně využít, takže 

nakonec je jejich přínos o čtvrtinu 
nižší než u ryb.

Zelený čaj
Na rozdíl od často uváděných 
tvrzení o vlivu na hubnutí 
a ochraně proti zhoubnému 
bujení zatím žádné studie tyto 
účinky jednoznačně neprokáza-
ly. Nadějnější je jeho potenciál pro 

snižování škodlivého LDL 
cholesterolu.

Mořské řasy
Jsou mezi rostlinami vzácným 
zdrojem  vitaminu B 12, takže 
mohou prospět zejména vega-

nům. Jinak stejné nutrienty obsa-
hují maso a ryby.

Granátová jablka
Vědci nenašli důkazy, že by šťá-
va z tohoto ovoce skutečně po-
máhala proti rakovině prostaty 
a při léčbě kardiovaskulárních 
onemocnění.

Goji
Působení proti rakovině 

se prokázalo výhradně při použití mi-
mořádně silných extraktů účinných 
látek, a to ke všemu pouze při poku-
sech in vitro, nebo na myším modelu. 
Antioxidant zeaxtantin, jeden z karote-
nů, který má lidem zachránit zrak při de-
generaci oční sítnice, v bobulích goji najdeme ve stej-
ném množství jako ve špenátu, zelí nebo paprikách.

NEVÝHODY EXOTIKY: PĚSTOVÁNÍ, USKLADNĚ-
NÍ, DOPRAVA
Zastánci rostlinných látek označovaných za superpo-
traviny se odvolávají na jejich oblibu u starověkých civi-
lizací. Například staří Mayové a Aztékové využívali chia 
semínka jako zdroj energie. Goji (kustovnice čínská) je 
už po staletí používána zase v čínské medicíně, quinoa 
byla považovaná za poklad peruánskými Inky.

Původ v dalekých krajích má ale svoje „ale”. V Číně, 
Mexiku či Jižní Americe neexistuje dostatečně vyso-
ká ochrana spotřebitele, na niž jsme v Evropě zvyklí. 
V těchto zemích se v zemědělství používají i hnojiva, 
která u nás nemusejí splňovat všechny předpisy. Do-
vážené superpotraviny tak mohou obsahovat zbytky 
pesticidů, těžkých kovů i dalších látek.

Problém však může vzniknout, i když jsou vypěstovány 
v biokvalitě. Pokud nejsou po sklizni rychle zpracová-
ny, může u nich dojít k rozvoji plísní, které negativně 
ovlivňují lidské zdraví. Svou roli hraje i jejich přeprava, 
často zdlouhavá a za nestandardních podmínek. „Pro-
to je nezbytné důsledné testování používaných surovin 
v odborné laboratoři. To je velmi nákladné, a uživatelé 
by si proto měli dát pozor na podezřele levné produk-
ty,” vysvětluje Petr Kaštánek, vědecký pracovník a ře-
ditel společnosti Neobotanics.

ZE ZAHRÁDKY I Z LESA
Když se exotické potraviny označí za „super”, vyvolává to 
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dojem, že ty normální, běžné, už tak zdravé nejsou, což je 
nesmysl. „V podstatě každá zdravá plodina (a zdravě vy-
pěstovaná) obsahuje jedinečnou kombinaci vitaminů, mi-
nerálních látek a fytonutrientů,” říká doktorka Susan Bo-
werman z Centra zdravé výživy při kalifornské univerzitě 
UCLA. Jejich pestrým výběrem a pravidelným zařazová-
ním do jídelníčku lze pokrýt potřebu zdraví prospěšných 
látek, a udělat tak pro sebe mnohem více než zakoupe-
ním jedné marketingově podpořené superpotraviny.

Stejnou službu zvládnou i plodiny, které si právě teď 
v létě můžete vypěstovat na vlastní zahrádce či nasbí-
rat v lese. U lokálních superpotravin navíc odpadají 
obavy spojené s jejich nejasným původem, problema-
tickým dovozem nebo způsobem jejich zpracování.

SUPERPOTRAVINY NEMUSÍTE KUPOVAT
Také ostatní odborníci se shodují, že správně sestave-
ný jídelníček bohatý na sezonní a čerstvé plodiny, ovo-

ce a zeleninu je pro náš středoevropský organismus to 
nejlepší. Protože třeba takové divoké borůvky či fazole, 
podle vědců údajně nejbohatší na antioxidanty, není 
třeba hledat v obchodech se zdravou výživou.

Doktorka Susan Bowerman radí vyměnit exotické 
super prášky, tabletky a bobule za ty české, snadno 
dostupné a generacemi předků prověřené. Vsaďte 
na lněné a konopné semínko, čerstvý špenát, mladou 
kapustu, rakytník, česnek nebo mladý (zelený) ječmen.

LESNÍ PLODY VEDOU
Další potraviny jako například zelí, obzvlášť kysané (stej-
ně jako ostatní kvašená zelenina, kterou si můžete po-
dle chuti nakládat jen do soli po celé léto), jsou v pod-
statě také „super” - mají stejně hodnotné nutrienty. 
Výborné jsou ale i vlašské ořechy nebo další luštěniny, 
opomíjené třešně a obyčejná červená řepa. Je levná, je 
to typicky česká potravina, je v obchodech běžně do-
stupná po celý rok a lze ji připravit na mnoho způsobů. 

Největší „bombou” je ale lesní, zejména bobulovité 
ovoce. Jsou to maliny, ostružiny, brusinky, lesní jahody 
a zejména již zmíněné borůvky, které mají silné antioxi-
dační účinky a jsou doporučovány například při problé-
mech se žílami (praskání žilek, vznik metliček, křečové 
žíly). Podle odborníků se úplně vyrovnají exotické kon-
kurenci. Musejí ale růst divoce, jejich zahradní verze už 
tak účinné nejsou. Když se projdete po lese a nasbírá-
te si tyto lahodné plody, prospějete tak svému zdraví 
hned dvakrát.

Zdravá strava

Místo drahých superpotravin z obchodů se zdravou výživou 
si můžete dopřát jejich stejně hodnotnou domácí verzi.

Superpotraviny jsou určitě prospěšné, ale jejich efekt 
se často přeceňuje z marketingových důvodů. 

U ovoce platí: čím barevnější, tím lepší. 
Tedy samozřejmě zdravější! 



Agentura We Make Media, s. r. o. rozhodně odsuzuje trýznění zvířat 
v množírnách a připojuje se ke kampani usilující o jejich zákaz.
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Každý kousek 
originál
Jsou dostupné, nabízejí spousty možností a výsledek je úžasný. Řeč je o dřevěných paletách, 
z  nichž se dá vyrobit originální nábytek. Proto se staly hitem českých balkónů, teras, verand 
i  venkovních posezení.

Paletový nábytek je tak populární, že už si ho mů-
žete koupit buď úplně hotový, nebo ve skládač-
ce, kterou doma snadno dotáhnete. Ale radost 

z vlastního výtvoru a nápadu se nedá ničím nahradit. 
Fantazii se meze nekladou.

ZVLÁDNE TO DOSLOVA KAŽDÝ
Stolky, lavice, křesla i pohovky pořídíte doslova za pár 
korun. Stačí přidat vlastní nápad a trochu šikovnosti. 
Nemusíte být zrovna kutil, třeba jednoduchý stolek 
zvládne každý, kdo umí bouchat kladivem (někdy ani 
to nebudete potřebovat, záleží na požadované výšce) 
a natírat štětcem. A pokud byste si přece jenom sami 
netroufli, určitě pomůže truhlář z vašeho okolí.

Dřevěné palety se využívají na transport zboží a vět-
šinou skončí na skládkách. Když teď přišly do módy, 
budete je muset pravděpodobně koupit, ale při ceně 
100 – 300 korun za kus vás určitě nezruinují. Existují 
v zásadě tři druhy: světlé, tmavé a silné. Ty poslední 
jsou větší, a tak se hodí na výrobu větších kousků ná-
bytku. Nejlepší jsou samozřejmě ty úplně nové.

JAKÝ JE SPRÁVNÝ POSTUP?
Nejdřív je nutné dřevo zbrousit, ručně nebo pásovou 
bruskou, kterou to jde pochopitelně rychleji. Pak přijde 
ke slovu štětec: nejdřív použijete impregnační základ, 
pak barvu na dřevo. Ale také se můžete rozhodnout 
pro zachování struktury i patiny a použít jen bezbarvý 

KrásaBydlení

NEJLEPŠÍ NÁBYTEK NA LÉTO SI VYROBÍTE SAMI
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nátěr. Takový nábytek se pak bude hodit hlavně k zaří-
zení ve stylu Provence.

Paletový nábytek je zkrátka plný možností. S barevnými 
polštářky na sezení bude vypadat dokonale a přinese 
vám rustikální atmosféru. Výborně vypadá také námoř-
nický styl nebo náznak exotiky – požadovaný efekt vyvo-
lá vhodná barevnost a správné doplňky včetně textilu.

Nebojte se barevných laků od bílého klidně až po černý. 
Když se vám barva přestane líbit, prostě ji znovu přetřete.

Jestli si nábytek z europalet dáte do interiéru, nebo 
ven, je opět jen na vás, ale nepřekonatelný je hlavně 
jako vybavení na zahradu. Palety se dají také rozebrat 
na prkýnka, kterými obložíte třeba podlahu. V zahradě 
i na terase z něj uděláte originální záhony. Výborně na-
hradí rošt pod matraci.

KŘESLO, STOLEK, LETIŠTĚ?
Už z jedné palety vyrobíte stolek – a dokonce bude 
mít i dolní odkládací plochu. Kdo si troufne, připevní 
zespodu i kolečka. Kdyby vám takhle připadal moc níz-
ký, prostě dáte dvě palety na sebe. Povrchová úpra-
va je na vás. Můžete použít barvy či laky na dekupáž 
(ubrouskovou metodu), které stolku dodají oblíbený 
retro vzhled. Šikovnější z nás nahoru přidají skleněnou 

desku. Výška je čistě na vás, třeba z nich vyrobíte do-
konce i klasický jídelní stůl.

Lenoška bude chtít víc materiálu: pokud si chcete 
opravdu pohovět, budete muset přikoupit i sedák, 
a radši dost vysoký. Opět ale záleží na tom, kolik palet 
(nebo jejich částí) poskládáte na sebe. Vyrobit se tak 
dá snadno pohovka i postel, policová stěna, lavička, 
paraván či zástěna pro příjemné závětří i jako ochrana 
před zvědavýma očima sousedů. Třeba zrovna vy vy-
myslíte něco, co tu ještě nebylo.

NA CO SI DÁT POZOR
Palety ze supermarketů a hypermarketů raději neber-
te. Nejspíš na nich byly převáženy potraviny, takže hro-
zí riziko nakažení salmonelou nebo jinými infekcemi.

Než si palety odněkud odvezete, vždy se podívejte 
na prostřední trámek zespodu. Když uvidíte označení 
MB, ruce pryč. Jedná se dřevo ošetřené látkou metyl-
bromid, která je vysoce škodlivá. Vhodné jsou palety 
označené HT (tepelné ošetření).

Nechte ležet také palety od chemikálií, léčiv a staveb-
nin. Nevhodné jsou i ty, které mají vnitřní špalky z dře-
votřísky – hrozí nebezpečí formaldehydu.

Bydlení

Pohodlná sedačka z palet se hodí jak do 
interiéru, tak do venkovního prostoru.

Postel z palet si můžete vyrobit v jakékoliv velikosti - 
třeba na míru pro celou velkou rodinu i se psem!

Skleněná deska a kolečka u konferenčního stolku 
je už trošku „vyšší dívčí“, ale vypadá to úžasně!

Paletový nábytek je plný možností. Nejvíc mu 
to ale „sluší“ v zahradě nebo na terase.

Místo nudné nástěnky poslouží regál na 
ukládání a vystavení oblíbených věcí. 
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Děti

Většinou totiž samy vedou aktivní život – ať už 
ještě chodí do práce, nebo mají vlastní zájmy. 
Na péči o vnoučata jim nezbývá čas a někdy 

taky síly. Ale nezoufejte, jedním z trendů moderní doby 
je možnost mít babičku adoptovanou, nebo dokonce 
profesionální!

Z LÁSKY K DĚTEM
Letní měsíce, kdy jsou ve školách prázdniny a ve škol-
kách zavřeno, jsou hlavním obdobím, kdy by se hodila 
pomoc s dětmi. Pohlídat, vzít na výlet, zajít na pro-
cházku nebo do ZOO v době, kdy rodiče musí být 
v práci.

Prázdniny jsou za dveřmi a pryč jsou bohužel doby, kdy se děti mohly skoro na celé léto po-
slat „k babičce”. Babičky jsou dnes nedostatkové zboží, a o to víc nám chybějí.

Kdo pomůže s hlídáním 
o prázdninách? Adoptujte 
babičku!
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Děti

Cena za služby adoptivních babiček se pohybuje od 40 
do 60 korun za hodinu. Někdy je smluvní – třeba když 
si domluvíte i další „babičkovské” činnosti při pomo-
ci v domácnosti – možná také uvaří nebo upeče něco 
na zub. V případě dlouhodobého využití je celková 
cena za víkend, týden či měsíc nižší než běžná hodinová 
sazba. A nezřídka si náhradní babičky za podobné akti-
vity neberou ani korunu. Kvůli penězům to nedělají, spíš 
kvůli pocitu užitečnosti, nebo aby se necítily osamělé, či 
ze stesku po dětském smíchu a všetečných otázkách.

KDE NÁHRADNÍ BABIČKU NAJÍT?
Možná to neklapne hned napoprvé – nezapomeňte, 
že nová babička se musí líbit nejen vám, ale také vy 
jí! Buď si můžete dát sami inzerát, nebo najít kontakt 
třeba na těchto adresách:

• Agentura Adoptujte babičku
• Centrum hlídání dětí
• Elpida
• Veselý senior
• Seniorum.cz

Poptávka po adoptivních babičkách roste. Potvrzují to 
nejen agentury, které jejich služby nabízejí za úplatu, 
ale také různá sdružení a kluby seniorů, které v těch-
to službách vidí aktivní vyplnění volného času svých 
členů.

BABI JE PROFESIONÁLKA
Možná se ale zdráháte svěřit svůj malý poklad někomu 
jen tak náhodně vybranému. Pak můžete zvolit profe-
sionální chůvy, které většinou také bývají v babičkov-
ském věku. Takže žádné ztřeštěné au-pair bez zkuše-
ností, ale zkušené, flexibilní a vyrovnané ženy, které 
mohou hlídat během celého dne.

Chůva jako obor podnikání na živnostenský list je tu 
sice už dlouho, ale teprve od nedávna je možné absol-
vovat speciální kurz, určený především ženám po pa-
desátce. Výhodné je to pro obě strany – ženy v kri-
tickém věku, kdy těžko hledají zaměstnání, se mohou 
ještě skvěle uplatnit a děti získají právě tu laskavou 
a trpělivou babičku. Takové služby jsou ale pochopitel-
ně finančně náročnější.

KURZ JE V KURZU
Vypsání kurzů pro chůvy si vyžádala změna, podle níž 
budou muset za tři roky školky povinně přijímat i dvou-
leté děti. A ty potřebují extra péči a více pozornosti, 
na což mateřinky nebyly svým obsazením připravené. 
Ženy, které kurz absolvují, mohou působit jak právě 
ve školkách, tak i jinde – třeba zrovna u vás doma.

U „babiček” se získaným certifikátem se můžete spo-
lehnout, že se o děti postarají opravdu na profesionál-
ní úrovni, i když nejsou pedagogickým pracovníkem. 
Po absolvování se musejí umět nejen postarat o do-
držování hygienických pravidel a zvládnout poskytnutí 
první pomoci při úrazech a poraněních dítěte, ale také 
řešit nepříznivé výchovné situace.

V současné době kurzy pro chůvy nabízí kolem šede-
sátky různých organizací. Často je možné se na ně při-
hlásit i na úřadech práce, a někdy dokonce bezplatně. 
Pro nástup stačí základní vzdělání a platný zdravotní 
průkaz.

PROČ VLASTNĚ DÁT PŘI HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
PŘEDNOST STARŠÍ PANÍ PŘED MLADOU 
SLEČNOU? MAJÍ TOTIŽ:
• Větší životní rozhled 
• Klid, trpělivost a pochopení
• Umí činnosti, které vlastní rodiče už zapo-

mněli nebo na ně nemají čas 

A k tomu je možné ještě připočítat výhody vzá-
jemného poznávání a obohacení mezi různými 
generacemi.

Když není k dispozici „pravá” babička, pomůže 
s hlídáním i adoptovaná. A ráda!
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Možná jste některé z nich už navštívili, nebo 
to máte v plánu. Ale třeba ani nevíte, jaké 
skvosty se skrývají jen pár minut cesty od 

vašeho hotelu nebo kempu.

Za nekonečným mořem, azurovou oblohou 
a romantickými výhledy nemusíte cestovat 
přes půlku světa do exotických zemí. Nádher-
né pláže, jako vystřižené z filmu, najdete v ev-
ropských zemích, do kterých jezdíme v létě za 
sluncem a vodou nejčastěji. 

Sedm nejhezčích
evropských pláží

LAGOS, PORTUGALSKO
Za tímto pohledem si bude-
te muset zajet až na úplný 
konec Evropy. Kolem města 
Lagos na východě proslu-
lé oblasti Algarves najdete 
spousty menších maleb-
ných pláží, jako je třeba 
Dona Ana. Obklopují je pís-
kovcové skály a útesy, jaké 
jinde nenajdete. Pláží je tu 
tolik, že si každý může najít 
tu svou a užít si ji v napros-
tém soukromí.

ZLATNI RAT, OSTROV 
BRAČ
Zlatý mys vás na tomto 
úchvatném chorvatském 
ostrově překvapí každý 
den. Mění totiž svůj tvar 
podle větru a proměnlivých 
mořských proudů. Ty z něj 
dělají báječné místo i pro 
surfování.

PUNTA RATA, BRELA
Pláž poblíž chorvatského 
letoviska Brela jižně od Spli-
tu se pravidelně objevuje 
na předních místech nejnád-
hernějších pláží v celé Ev-
ropě. Protože se to ví, bývá 
v létě obležená turisty. Nejvíc 
si ji vychutnáte v klidu, což 
bývá brzy ráno – nejlépe ješ-
tě před sedmou. V jejím okolí 
je pak spousta dalších men-
ších pláží, kde se vám možná 
podaří být úplně sami.

STARA BAŠKA NA 
OSTROVĚ KRK
K pláži jménem Oprna na jižní 
straně dalšího z vyhlášených 
chorvatských ostrovů se do-
stanete nejlépe lodí. Jinak 
budete muset sejít úzkou 
stezkou ze silnice nahoře. 
Odměnou za námahu vám 
budou jemné oblázky a písek 
a taky větší soukromí.

KrásaCestování
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DJUNI V BULHARSKU
Pokud si Bulharsko před-
stavujete jako z dovolené 
ROH před 40 lety, tahle pláž 
vás vyvede z omylu. Jižní 
pobřeží mezi Burgasem 
a Sozopolem poblíž hranic 
s Tureckem má divoký cha-
rakter a nezaměnitelnou 
atmosféru. Krásu mu dodá-
vají písečné duny, od nichž 
také tato pláž dostala své 
jméno. Díky své kvalitě byla 
oceněna evropskou Mod-
rou vlajkou. Dlouhá je ne-
celých 5 km a široká okolo 
100 metrů. Protože se pláž 
nachází v zátoce obklope-
né lesem a kopci, prakticky 
sem nefouká.

NAVAGIO NA OSTROVĚ 
ZAKYNTHOS
Že už jste tuhle fotku vidě-
li? Není divu, pláž Navagio 
patří k nejmalebnějším mís-
tům na celé planetě. Nejen 
kvůli zářivě bílému písku, 
jaký se vidí obvykle v tro-
pech, ale také kvůli zrezivě-
lému vraku. Pašerácká loď 
zde ztroskotala v roce 1980 
a dodnes tomuto místu do-
dává tajuplnou atmosféru. 
Dostanete se sem jen lodí 
z větších přístavů na ostro-
vě. Sestup po vlastní ose je 
opravdu jen pro otrlé.

KOZÍ PLÁŽ NA LEFKADĚ
Porto Katsiki na řeckém os-
trově Lefkada je prý osmou 
nejkrásnější pláží na celém 
světě, a to v konkurenci pe-
rel Karibiku, Thajska nebo 
Seychel. Voda je průzračná 
díky vysokým vápencovým 
skaliskům, která strmě ční 
téměř od mořské hladiny, 
a už pár metrů od břehu 
máte pod nohama jen moř-
skou hlubinu. Námaha ze 
sestupu po „kozí stezce” 
se vám opravdu vyplatí. 
Kousek vedle uvidíte pravý 
mořský útes.

SEDM NEJLEPŠÍCH 
ČESKÝCH PLÁŽÍ
Ale krásnou pláž 
s pěkným výhledem 
a příjemným koupáním 
najdete i u nás doma. 
Slapy, Orlík, Máchovo 
jezero nebo brněnskou 
přehradu určitě znáte. 
Tady je 7 nejlepších 
z Česka:

•Přírodní koupaliště 
Michal u Sokolova – 
Sokolovské moře

•Stříbrné jezero 
u Opavy, méně 
poeticky zvané Sádrák

•Bývalá pískovna 
Náklo u Litovle

•Jezero Lhota 
nedaleko Prahy

•Koupaliště Kristýna 
na břehu jezera ze 
zatopeného lomu, 
Hrádek nad Nisou

•Umělé jezero Barbora 
v Oldřichově u Teplic

•Zatopený lom Výkleky 
nedaleko Olomouce

Cestování
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Recepty

Léto se spoustou dostupného ovoce nabízí příležitost k mlsání skoro bez výčitek. Využijte toho 
a inspirujte se nejnovějšími trendy ve sladké gastronomii.

SLADKÉ LÉTO: 

Nové a zdravější
mlsání bez výčitek

I sladkosti se řídí módou – potvrzuje to už pohled 
do výkladních skříní cukráren. Zákusky se v prů-
běhu času proměnily a zmenšily - všichni víme 

proč! Nejoblíbenější jsou miniverze. Samozřejmě 
na klasické větrníky, krémové řezy, indiánky a mno-
ho dalších nelze zapomenout, ale co takhle vyzkou-
šet něco nového?

DORTY
Klasické dorty procházejí proměnou. Místo hutných 
máslových krémů zkuste light verzi z tvarohu nebo ky-
sané smetany, rozdíl v chuti je minimální, zato rozdíl 
v kalorické náloži zásadní! Oko pak potěší množství 
sezónního ovoce místo polevy nebo marcipánového 
potažení. Skvělý dojem i chuťový zážitek dodají jedlé 
květiny. Nebojte se, nejde o žádnou speciální odrůdu, 
většinu z nich najdete na vlastní zahradě. Vyzkoušejte 
levanduli, růže, fialky nebo macešky. Krásnou jedlou 
ozdobou jsou „mražené květy”.

• trochu vody
• bílek
• štěteček
• krystalový cukr

Rozšlehejte bílek s trochou vody a štětečkem 
květy potřete. Pak je posypejte jemným krys-
talovým cukrem a nechte zaschnout. Na talíři 
budou vypadat jako ojíněné - „mražené” květy.

MRAŽENÉ 

KVĚTY

40 Sesterna | Léto 2017



41Sesterna | Léto 2017

Recepty

Nezapomeňte aspoň ochutnat raw dorty. I pro ty, 
kdo tenhle výjimečný stravovací styl nemusí (vše se 
jí takřka syrové, teplota při přípravě nesmí překročit 
42 stupňů Celsia), jsou opravdovou lahůdkou, která 
může otevřít cestu i k dalším raw pokrmům.

CUPCAKY
Na výsluní nahradily muffiny. Tvar je vlastně stejný, 
ale v případě cupcaku jde o miniaturní dortík se vším 
všudy. S krémem, náplní, se šlehačkou a zdobením – 
zkrátka co a jak má kdo rád. Ale těžké krémy nejsou 
„in” ani na nich. Opět odlehčujte a vsaďte na sezónní 
ovoce: nejen kvůli chuti, ale i pro zdravou výživu!

MAKRONKY
Tato francouzská tradiční pochoutka dobývá Česko. 
Pozor na složení, základem receptu musí být jemně 
mleté mandle. U kupovaných se občas můžete se-
tkat s náhražkami, zvlášť u těch, které se prodávají 
v plastovém balení v supermarketech. Pokud si tuhle 
elegantnější verzi staré dobré české laskonky uděláte 
sami doma, budete přesně vědět, co jste do ní dali.

ZMRZLINA
Jaké by to bylo léto bez zmrzliny? Jakou si ale dát? 
Rostlinné tuky jsme před časem vítali jako zdravější 

alternativu k těm živočišným, ale přiznejme si, že 
zmrzlině na chuti a kvalitě vůbec nepřidaly. Nej-
častěji se do ní přidává palmový tuk, který 
má v poslední době špatnou pověst, 
i když ne vždy úplně zaslouženě. 
Zmrzlina tradičně bývala z mléka 
či smetany, a tak to také má být. 
Výjimečnou českou tradicí jsou 
tvarohové mražené dobroty. 
Pokud si chcete pochutnat 
opravdu bez výčitek, vsaďte 
na ty z pravého ovoce. Zná-
te banánovou zmrzlinu, při 
jejíž přípravě se obe-
jdete bez přida-
ného cukru, 
a dokonce 
i bez sme-
tany?

BANÁNOVÁ ZMRZLINA

Banány (zhruba 1 na osobu) nakrájejte na kousky a dejte do mrazáku. 
Lepší je rozložit je na podložku, aby se neslepily k sobě. Až zmrznou, 
rozmixujte je. A je to!

Pohrát si můžete s různými příchutěmi, které zařídí javorový sirup, kousky čokolády, kakao (1 lžíce na 
1  banán), skořice nebo arašídová pomazánka.

Stejně můžete vyrobit báječnou domácí zmrzlinu z jakéhokoliv letního zralého ovoce, které je dostateč-
ně měkké. U některých druhů to však přece jenom bude chtít přidat trošku cukru – vanilkový je lepší – 
a mléka nebo smetany, v light verzi jogurtu. Uvidíte sami, co se vám osvědčí.
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Jen si to představte: pohodlné lehátko, vedle vás stojí na stolku sklenička něčeho dobrého, co 
máte rádi. Prostě pravá letní pohoda, k níž určitě patří i dobrá knížka. Na sluníčku, nebo večer na 
terase, prostě si čtěte!

KITCHEN & THE CITY 

Petra Davidová 
Nalaďte svou chuť na jemné nuance pokrmů: polévka dávno není „pouhou” pře-
dehrou a dezerty k životu nepotřebujeme, ale rozhodně je všichni chceme. A když 
hlavní jídlo, tak z čerstvých surovin. Ochutnávejte, zkoušejte a překvapujte své 
chuťové pohárky s kuchařkou Petry Davidové, autorky blogu Kitchen & the City. 
Na 130 receptů z celého světa vás rozhodně nezklame. (GRADA)

KrásaČtení na léto

LÁSKA, NAPĚTÍ, KUCHYŇ I PŘÍBĚH ZDRAVOTNÍ SESTRY 

PRAHA NEZNÁMÁ II 

Petr Ryska
V druhém díle Prahy neznámé nás autor zavede do dalších méně známých praž-
ských čtvrtí. Nejprve navštívíme Tichou Šárku, abychom prozkoumali zdejší used-
losti, mlýny a vily. Zavítáme také do Starých Střešovic, jež jsou se svými slepenci 
z domků, průchodů a schodišť skutečnou raritou. Chtěli byste vidět trampskou osa-
du a zůstat přitom v Praze? Při procházkách kolem Berounky jich najdete hned ně-
kolik. Poslední zastávkou jsou rybníky kolem Dubče. Knihu lze použít jako průvodce 
přímo během vycházky, nebo jako zajímavé počtení z pohodlí domova. (GRADA)

Knížky, které vás 
budou bavit
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Čtení na léto

NOČNÍ LOV 

Robert Bryndza
Jedné horké červnové noci je 
vážený praktický lékař nalezen 
ve své posteli udušený. O pár dní 
později umírá za podobných okol-
ností další muž a šéfinspektor 
Erika Fosterová tuší, že čelí sério-
vému vrahovi. Co mají oba mrtví 
společného? Je v jejich minulosti 
nějaké tajemství? A co je spojuje 
s vrahem? Erika udělá vše, aby 
Nočního lovce dopadla. Opět 
riskuje a dostává se do konfliktů 
s nadřízenými. A navíc možná 
vrah sleduje i ji… 
(COSMOPOLIS) 

PODIVNÁ HRA 

Zuzana Pospíšilová
Nikdy nevíte, kdo vás sleduje… „Miluji tě, jsi má vy-
sněná žena.” Jedna věta z internetové diskuse Kar-
le nadobro změní život. Někdo ji sleduje. Neustále 
a systematicky ji děsí. Proč? Kdy skončí ty neúnos-
né měsíce, kdy je sama jen se svým strachem? Do-
zví se, kdo je ten neznámý stalker? A co víc, podaří 
se jí přežít? Nebo je to všechno jen její paranoia… 
(COSMOPOLIS)

JÁ, BLOGGERKA 

Jana Kuželová
Být ženou znamená umět uvařit, vědět, co se nosí, zvládat 
několik rolí ve společnosti. K ženství patří i seberealizace. 
Být ženou je výsada, soubor znalostí a dovedností, um, leč 
někdy nelehký. Tak pojďme žít život tak, aby nás bavil! V této 
knize nejde jen o další lifestyle, ale o témata, ve kterých se 
každá žena najde. Jsou to příběhy psané vaším životem, 
někdy k zamyšlení, ale vždycky pro zasmání. Najdete v ní 
rady, jak zacházet s muži, ale také jak najít své vnitřní štěstí. 
(COSMOPOLIS)

ZNAMENÍ JEDNOROŽCE

Hana Marie Körnerová
Historie, dobrodružství, romantika, napětí. To 
všechno nabízí příběh z poloviny 18. století ve Fran-
cii. Zavede nás na dvůr Ludvíka XV. i na ponurý 
strážní hrad, kde se shromažďuje vojsko. Hlavní 
roli v něm hrají dvojčata ze starého rodu. Po smrti 
rodičů mladík vstupuje do tajné služby Jeho Veli-
čenstva, dívku král provdá za jednoho ze svých věr-
ných. Na dlouhá léta se jejich cesty rozdělí. Když se 
uprostřed války opět sejdou, pomůže jim v nebez-
pečí nejen vzájemná podoba, ale i prsten sloužící 
jako poznávací znamení… (BARONET)

NAVŽDY PO FRANCOUZSKU

Fiona Valpy
Jde už o třetí setkání čtenářů s přá-
teli z malé francouzské vesničky, 
kde se střetává britská a francouz-
ská nátura, humor a šarm, radost, 
smutek i splněné sny. Sara má před 
sebou pět svateb – jen tu vlastní ne, 
i když po ní tolik toužila. Snoubenec 
Gavin totiž zbaběle utekl. A tak zů-
stala sama v chátrajícím francouz-
ském zámečku, kde pořádá roman-
tické veselky. Nechce se vzdát snů 
a pokračuje sama, i když jí hrozí, že 
o všechno přijde. Bez peněz a bez 
muže v cizí zemi – jak se jí podaří 
zvládnout takový průšvih?
(BARONET)

SLAVIČÍ PÍSEŇ

Fiona McIntosh
Uprostřed masakru bitvy o Gallipoli se setkáva-
jí britská zdravotní sestra Claire Nightingalová 
a australský voják Jamie Wren. Navzdory hrů-
zám, které se kolem nich dějí, mezi nimi vzpla-
ne láska. Válka však jejich cesty rozdělí… Když 
konečně nastane mír, Claire nemá tušení, kde 
Jamieho hledat. Cesta ji zavede až do Konstantino-
pole, kde se setkává s charismatickým otcem padlého 
tureckého vojáka, s nímž se Jamie poznal v bitvě  Gallipoli. Přestože se tomu 
oba brání, je vzájemná přitažlivost nepopiratelná. (BARONET)
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BLÍŽENCI
BOTA
CITRON
CLONA
DABING
DÁREK
DATLE
DATUM
DĚDEK
DELFÍN
GESTA
GLOSA
HLÁSEK
HOTEL
HROZBA
CHIRURG
CHOBOTNICE
JEŠTĚRKA
KALENDÁŘ
KLOBOUK
KOBLIHA
KOPRETINA

LABORATOŘ
LACHTAN
LANO
LÁSKA
LEDOVEC
LESK
LOPUCH
LOTR
MANDÁT
MELASA
MLÁDÍ
MOLITAN
MOTÝL
MOUCHA
MROŽ
MUŽI
NÁHRADA
NÁPAD
NÁRUČ
NUDLE
OLIVA
PALÁC

PAMPELIŠKA
PARODIE
PLÁN
POLEVA
PONORKA
RÁDIO
RAZÍTKO
ROSTLINA
ŘÁDEK
SALÁM
SLUNCE
SOUCIT
ŠUMÁK
TANEC
TELEFON
TOUHA
ZLATO
ZLOMEK
ZRADA
ŽALÁŘ

bavte se, luštěte a vyhrajte balíček nové řady kosmetiky MIXA! Tento balíček obsahuje novou řadu, určenou spe-
ciálně pro intolerantní pleť: hydratační péče MIXA PRO TOLERANCE LIGHT, tělové mléko vhodné pro dospělé 
i kojence MIXA ATOPIANCE a mycí olejíček MIXA ATOPIANCE.

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

Vyluštěnou tajenku a vaše kontaktní údaje včetně adresy nám zašlete do 28. 8. 2017 na elektronickou adresu: 
redakce@sesterna.cz. Vylosovaní budou kontaktováni e-mailem.

Dopřejte si chvilku odpočinku společně s naší osmisměrkou a dobrou kávou či šálkem čaje. 

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

,

!
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