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Editorial

Míša Tůmová, šéfredaktorkaíša TůmMí

Uteklo to jako voda a máme tady opět jaro a s ním i naši Sesternu. 
Co nás v tomto čísle čeká?

Dříve, než se přivítáme s jarem, vrátíme se alespoň na chvilku do posledního 
zimního měsíce. Odehrála se v něm jedna krásná událost, na kterou jsme se 
všichni těšili. Připravilo ji pro nás eventové oddělení z fi rmy We Make Media 
a jako v předchozích letech nezbývá říci nic jiného, než že se celá akce velmi 
zdařila. Ples pořádaný pro zdravotní sestry a ostatní nelékařský zdravotnický 
personál je poděkováním za jejich službu, za jejich nasazení, s jakým svou 
práci vykonávají. A jak to na plese vypadalo? Účast byla opravdu velká, přesto 
jsme tam samozřejmě nemohli být všichni. Proto jsme se rozhodli, že se vám 
pokusíme zprostředkovat alespoň část atmosféry večera, přiblížit vám hlavní 
aktéry a seznámit vás s lidmi a společnostmi, bez nichž by se to neobešlo. 
Čekají vás rozhovory s výherkyní soutěže Sestra sympatie Petrou Hašlíkovou, 
s hercem úspěšné one man show Táta Romanem Pomajbem a také s generál-
ním partnerem celého slavnostního večera Ing. Danielem Horákem, generál-
ním ředitelem společnosti Česká lékárna holding, síť lékáren Dr. Max. Společně 
se podíváme, z jakých darů se mohly radovat úspěšné fi nalistky. Těší nás, že 
se o soutěži zmiňují různá periodika, a proto přinášíme přehled toho nejzajíma-
vějšího, co se o fi nalistkách napsalo.
A pak už se pomalu vrátíme k tomu, co nás momentálně obklopuje již na kaž-
dém kroku – k jaru. A s ním přichází otázka: Kam na dovolenou? Neboť jaro je 
časem, kdy plánujeme, kam v létě vyrazíme. Někdo dává přednost dovolené 
na jaře, takže ocení nabídku, s níž přicházíme. Jaro s sebou přináší více světla, 
tepla, velké změny v přírodě… A ty změny se někdy mohou projevit i negativ-
ně. Jak si poradit s jarní únavou nebo na co si dát pozor, jestliže se rozhodnete 
shodit nějaký ten kilogram kvůli jarnímu šatníku, si přečtete v závěru časopisu.
Opět jsme mysleli i na váš odpočinek a nabízíme vám oblíbenou osmisměrku 
se soutěží.
Doufám, že vás náplň našeho časopisu zaujme a že si při jeho čtení příjemně 
odpočinete. Budeme se těšit na vaše správné odpovědi, z nichž pak vylosuje-
me výherce.

Nezbývá než popřát klidné, sluncem prozářené jaro.
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Ples sester

Už posedmé se jednoho únorového večera opakuje 
stejný scénář: Zdravotní sestřičky odloží svou 

pracovní uniformu a stejně jako Popelka vklouznou
do krásných plesových šatů, aby se proměnily 
v úchvatné princezny. Učešou vlasy, ozdobí se 

šperky, přepudrují nosík a nazují taneční střevíčky. 
Pak tiše vplují do sálu a vše může začít ...

Už posedmé se jednoho únorového večera opakuje é



5

Ples sester

12. února proběhl již tradiční reprezentační ples 
„Sestry na sál“, pořádaný agenturou We Make 
Media, s. r. o. (WMM) ve spolupráci s Českou 
asociací sester, jako poděkování zdravotním 
sestrám a ostatním nelékařským pracovníkům 
za jejich péči o pacienty. Tentokrát se celá akce 
odehrála v nádherných prostorách Národního 
domu na pražských Vinohradech a jako každý 
rok i letos proběhla volba „Sestry sympatie“, 
v pořadí již šestý ročník.

Z deseti fi nalistek se jich slavnostního večera 
zúčastnilo kvůli nemoci jen devět. Galantní 
Vojtěch Bernatský je nejprve představil a pak je 
provedl všemi soutěžními disciplínami až do vy-
hlášení tří nejsympatičtějších sestřiček. 

Vítězku soutěže Sestra sympatie 2015 vyhlá-
sila paní MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka 
společnosti WMM, která celou akci organizuje, 
spolu s generálním ředitelem České lékárny 
holding Ing. Danielem Horákem, generálním 
partnerem  plesu. Stala se jí zdravotní sestra 
Mgr. Petra Hašlíková, která do Prahy přijela 
stejně jako loňská nejúspěšnější fi nalistka 
z nemocnice v Kyjově, kde působí coby sestra 
se specializací elektrodiagnostika nervové-
ho systému na EEG ambulanci. Druhé místo 
obsadila Martina Brzobohatá, všeobecná sestra 
z ordinace praktické lékařky v Mladé Boleslavi, 
třetí byla Lucie Odehnalová, všeobecná sestra 
z kardiologické ambulance v Blansku.

Zároveň s porotou mohli svou favoritku vybírat 
i návštěvníci plesu a dát jí svůj hlas. Letos se 

porotci i návštěvníci shodli, neboť Petra Hašlí-
ková si odnášela korunky dvě – jak pro Sestru 
sympatie 2015, tak pro Sestru sympatie plesu.

Soutěž Sestra sympatie již pravidelně vyhla-
šuje paní MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka 
agentury WMM, spolu s představitelkou České 
asociace sester, p. o. (ČAS), tentokrát zastu-
povanou prezidentkou PhDr. Martinou Šo-
chmanovou, MBA. Mezi porotce usedly takové 
osobnosti jako Ing. Daniel Horák, generální 
ředitel České lékárny holding, Ing. Tomáš Kolář, 
MBA, z LINET, s. r. o., MUDr. Martin Kuncek ze 
společnosti B. Braun Avitum, JUDr. Ing. Miloslav 
Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Mo-
tole, Mgr. Zbyněk Macháček, MBA, ze společ-
nosti A. M. I., s. r. o., prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 
– přednosta Kardiocentra IKEMu, Libor Přerost, 
jednatel společnosti Přerost a Švorc- auto, 
s. r., o., prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. – děkan 
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| Sestru sympatie 2015 na pódiu vyhlašovala MUDr. Ivana Kaderková, jednatelka 
společnosti We Make Media, s. r. o., spolu s Ing. Danielem Horákem, generálním 

ředitelem společnosti Česka lékárna holding, síť lékáren Dr. Max |

| Moderátor Petr Rychlý představuje PhDr. Martinu Šochmanovou, MBA, 

prezidentku ČASu, která zahájila letošní 7. reprezentační ples |

| Taneční parket nezůstával prázdný |
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1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zmíněná 
PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka 
ČASu, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, 
rektor Univerzity Karlovy v Praze.

Tři úspěšné fi nalistky se těšily z luxusních darů, 
sama vítězka Mgr. Petra Hašlíková z nemocnice 
v Kyjově si pak může celých 222 dní dopřávat 
pohodlí vozu Škoda Rapid, který zapůjčila fi rma 
Přerost a Švorc. Symbolický velký klíč k hlavní 
ceně převzala Sestra sympatie 2015 z rukou 
pana Libora Přerosta.

Co by byl ples bez krásných rób a bohaté 
tomboly. Šťastlivci z řad návštěvníků si domů 

odnášeli hodnotné výhry (např. dámské sjez-
dové lyže W-Max nebo kolo Author) od společ-
ností Amer Sport, Universe Agency, Marks and 
Spencer, Zepter International, Dr. Maxe, Pivova-
ru Svijany, FaBOSu nebo Mary Kay...

Bohaté róby zapůjčilo fi nalistkám svatební 
centrum ADINA, šperky fi rma FaBOS, o půvab 
soutěžících se postaral tým vizážistek Antúrií 
s kosmetikou Mary Kay.

Večerem provázel kromě neodolatelného Vojtě-
cha Bernatského také jeho kolega Petr Rychlý. 
O hudbu se postaraly kapely Gurmania Band, 
The Party Band a o půlnoci všechny potěšila 
stálice české a slovenské pop-scény, nezapo-
menutelný sympaťák a romantik Miro Žbirka.

Redakce časopisu Sesterna

Sp
ru

Bo
ce
so
sss k

VVeVeVeVe
chchcc
OO 
ThTh
ststáá

e

a 

Ples sester

| Ing. Tomáš Kolář, MBA, výkonný ředitel společnosti LINET; 

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., přednosta kardiocentra IKEMu; 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole |

| Hlavní výhru zapůjčení auta předal sám pan Libor Přerost, 
jednatel společnosti Přerost a Švorc – auto, s. r. o. |

| O půlnoci pro návštěvníky plesu zazpíval Meky Žbirka |
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Ples sester

| Finalistky soutěže Sestra sympatie 2015 v sesterských oblečcích 
od společnosti d&j STYL |

| Pozvání na ples přijalo také všech pět předešlých vítězek soutěže (zleva): 
Zdeňka Poláčková (2013), Aneta Rusinova (2010), Petra Hladíková (2011), 

Markéta Jirásková (2012), Karla Panáčková (2014) |

| Finalistky a vítězky soutěže Sestra sympatie s porotci |

| Večerní šaty finalistkám zapůjčil svatební salón ADINA |

| Vítězky soutěže Sestra sympatie 2015 (zleva): 3. místo – Lucie Odehnalová, Sestra 

sympatie 2015 – Petra Hašlíková, 2. místo – Martina Brzobohatá |

| Sestrou sympatie 2015 se stala Petra Hašlíková z nemocnice Kyjov |
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Rozhovor

Naopak – moc jsem si přála být modrookou blon-
dýnkou, to mi prostě nevyšlo. A dlouhé vlasy – to 
byla moje pubertální vzpoura. Rodiče si přáli, abych 
měla chlapecký účes, ale já měla jinou představu. 
V dospělosti jsem měla vlasy několikrát ostříhané, 
ale pokaždé jsem svého rozhodnutí vzápětí litova-
la. Vlasy mi pak nešly stáhnout do copu, padaly 
do obličeje, úprava delších vlasů mi přijde mnohem 
jednodušší. Krása člověka není v obličeji, v postavě, 
ani ve vlasech. Jsou lidé, kteří vypadají na pohled 
nádherně, ale stačí promluvit a raději od nich utíkáte 
hodně daleko. Naopak jsou lidé s tváří poničenou 
nemocí a přitom jsou báječní...

Čeho si na sobě nejvíce ceníte jako žena a čeho 
jako profesionál – zdravotní sestra?

Vlastnosti se těžko rozdělují. Mám ráda děti, ráda 
o někoho pečuji, ale taková je většina žen. Mám 
ve zvyku se při komunikaci s lidmi usmívat... Taky 
mám jeden obecný předpoklad – o každém člově-
ku si myslím, že je dobrý. Nikdy nesoudím podle 

Už druhým rokem se vítězkou naší soutěže 
stala zdravotní sestřička z kyjovské nemocnice. 
Co tomu říkáte?

Je pravda, že šance, aby vyhrála podruhé za sebou 
sestra ze stejné nemocnice, připadala nejen mně, 
ale i některým z mých přátel minimální. Někdo mi 
i radil, ať s účastí rok nebo dva počkám, aby se 
na úspěch loňské vítězky Káji Panáčkové trošičku 
„zapomnělo“. Jenže mne do soutěže přihlásil vážně 
nemocný kamarád, šla jsem tam kvůli němu. Nako-
nec se poštěstilo a korunku mi předávala Kája, což 
bylo úžasné...
Začněme odlehčeně: Na plese „Sestry na sál“ jste 
se mnohým vryla do paměti co by fi nalistka s nej-
delšími vlasy. Měla jste vždy dlouhé vlasy, nebo byly 
doby, kdy bychom Vás potkali s jiným účesem? 

Jste krásná žena – co pro vás vaše vlasy a krása 
znamenají?

Nepřipadám si krásná, jsem úplně obyčejná. 

ROK S ROKEM SE SEŠEL A MY TU MÁME NOVOU TVÁŘ NAŠÍ SOUTĚŽE „SETRA SYMPATIE“, 
JEŽ BÝVÁ PRAVIDELNĚ VYHLÁŠENA NA PLESE „SESTRY NA SÁL“. I TENTOKRÁT SE DO SOUTĚŽE 

PŘIHLÁSILY KRÁSNÉ A SYMPATICKÉ TVÁŘE A OSOBNOSTI. VYBRAT TU „NEJ“ NEBYLO LEHKÝM ÚKOLEM 
ANI PRO ČTENÁŘE SESTERNY ČI NÁVŠTĚVNÍKY PLESU, ANI PRO ODBORNOU POROTU.

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DOVOLTE, ABYCHOM VÁM PŘEDSTAVILI VÍTĚZKU SOUTĚŽE 
„SESTRA SYMPATIE 2015“ A „SESTRA SYMPATIE PLESU“. JE JÍ MGR. PETRA HAŠLÍKOVÁ, 

ZDRAVOTNÍ SESTRA SE SPECIALIZACÍ ELEKTRODIAGNOSTIKA NERVOVÉHO SYSTÉMU Z EEG 
AMBULANCE NEMOCNICE KYJOV.
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Rozhovor

slov ostatních. Abych si 
o někom myslela něco 
špatného, musí mi 
(nebo někomu jiné-
mu) záměrně ublížit. 
Jsem narozena 
ve znamení berana 
a podle toho se 
i chovám. Dělám 
to, co je podle mne 
správné, a když 
se mi něco nelíbí, 
řeknu to. I za cenu, 
že tím sama sobě 
ublížím.

Prozradíte nám něco ze své-
ho soukromí? Kolik je vám let? 
Jak trávíte svůj mimopracovní čas?

Je mi 41 let, mám syna a dceru. Snažím se udržovat 
tělo v kondici pohybem, ať už venku na kole, nebo 
v tělocvičně na józe. Mám ráda slovní úlohy a hlavola-
my, které bystří mozek. Spoustu času trávím s ka-
marády, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Tak nějak 
vzájemně si pomáháme. Jsem kreativec, kreslím, 
stříhám, lepím, mám ráda aktivity, při kterých se dělá 
radost dětem. Před Vánocemi to byly vánoční dílny 
a před Velikonocemi dílničky velikonoční.

Jaká byla cesta k Vaší profesi? Čím jste se chtěla 
stát jako malé děvčátko? Byl ve vašem životě 
nějaký okamžik, nějaký milník, který rozhodl? 
Případně nějaký osobní vzor?

Odmalička, kykoliv se mne někdo zeptal, pokaždé 
jsem bez rozmýšlení řekla, že budu sestřičkou. 
Možná k tomu přispělo to, že jsem jako dítě  ležela 
v nemocnici. Sestřičky byly milé. Já neměla ráda 
bílou kávu, tak mi nosily čaj. Měly hezkou uniformu - 
bílý čepeček, zástěru, modré šatičky... Později, když 
jsem se měla rozmyslet, na jakou školu jít, rozhodla 
touha věnovat se dětem a prosadila jsem si Střední 
zdravotnickou školu, obor „dětská sestra“.

Uvažovala jste i o jiných profesích? O jakých?

O jiném povolání jsem nikdy neuvažovala. Odma-
lička jsem si stála na svém. Moje maminka se mi 
sesterskou profesi nejdříve snažila rozmluvit. Tvrdila, 

že práce s lidmi je náročná, 
vysvětlovala mi, že sestřič-

ky musí být v nemocnici 
o víkendech, o svátcích, 
v noci, zpočátku mi 
„zdravotku“ nechtěla 
dovolit. Jenže já jsem 
ten beran... Přihlášku 
do školy mi maminka 
podepsala ve chvíli, kdy 
jsem slíbila, že budu 
„dětská“ sestra a budu 

pracovat v jeslích.

Byly někdy ve vašem pro-
fesním životě okamžiky, kdy 

jste svého rozhodnutí stát se 
zdravotní sestrou litovala?

Snad v těch chvilkách, kdy např. přivezli pacienta 
a já zůstávala i po pracovní době s vědomím, že 
ve školce právě probíhá besídka a dcera se těší, že 
na ní budu... V tu chvilku zalitujete, že nepracujete 
na úřadě, kde je možné zavřít přepážku a jít domů. 
Jsou to jen okamžiky, víte, že život člověka je před-
nější a neodešli byste, ale dítěte je vám líto.

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste se na své bu-
doucí povolání připravovala?

Ve škole jsem byla putička. Tichá, nenápadná, žád-
ná třídní hvězda. Hledala jsem si i podobné kama-
rádky. Byly jsme takové ty poctivky, které se nikdy 
nevymlouvaly z hodin zbytečně. Neznám dítě, které 
by mělo doslova „rádo“ školu, ale já si ji vybrala 
sama a neměnila bych ji za žádnou jinou. Měla jsem 
ráda ruštinu, francouzštinu, matematiku a pokaž-
dé jsem se moc těšila na praxi. Neměla jsem ráda 
dějepis, neumím se učit zpaměti, každou informaci 
si pro zapamatování musím logicky odvodit. Samo-
zřejmě, po vyučování jsem byla puberťačka se vším 
všudy.

Lišily se vaše studentské představy o budoucím 
povolání od reality?

Snad ještě první rok, kdy jsem byla na střední škole, 
jsem měla zkreslené představy, ale od druhého 
ročníku pro nás byla povinná praxe. Tam jsem si 
především zvykala na kontakt s lidmi. Zpočátku to 



večer v Národním domě na Vinohradech užila?

Už samotný Národní dům na Vinohradech je nádherný, 
na plese jsem se mohla setkat s významnými osob-
nostmi, všechno působilo vznešeně a luxusně. Všichni, 
jak moderátoři, tak děvčata, organizátoři i porotci, byli 
úžasní, nesetkala jsem se ani s jedním negativem. 
U mne, podobně jako u ostatních fi nalistek, zpočátku 
převažovala tréma, strach, že něco spletu, pokazím, 
ale ve společnosti děvčat i obou moderátorů se obavy 
rozplývaly. A před závěrečným vyhlášením a korunova-
cí už jsme se shodly na tom, že je všechen strach pryč 
a hodláme si večer už jen užívat.

Jaké byly vaše pocity s dvěma korunkami na 
hlavě, dvakrát zvolené sestry sympatie 
– jednou návštěvníky plesu, podruhé odbornou 

porotou?

Byl krásný pocit mít korunku sestry sympatie 
plesu, byla vyhlášena hned jako první a je 
jedinečná tím, že je od spousty „nezná-
mých“ lidí, kteří hlasují přímo na plese. 
V tu chvilku jsem si myslela, že bude 
jediná, do poslední chvilky jsem ne-
věřila tomu, že bych mohla mít i hlas 
od porotců, když jsem přece z Kyjova 
a tam už kolegyňka minulý rok korunku 
měla... Po vyhlášení sestry sympatie 

porotců jsem měla najednou před sebou 
Káju Panáčkovou, která mi blahopřála a já 

nevěděla, kam s tou první korunkou... Řekla, 
že si mám nechat obě, protože mi patří a v tu 

chvíli se ve mně vzbudily výčitky, že výhry by měly 
být rozděleny mezi čtyři osoby, že mohla mít radost 
ještě další z dívek. Každá z nich byla jedinečná, 
neopakovatelná a každé bych výhru moc přála.

Měla jste mezi návštěvníky „morální“ podporu, 
své fanoušky?

Na ples za mnou přijel přítel s oběma dětmi a sestra 
se svým manželem a jejich dvěma dětmi. Setkala 
jsem se tam také se svojí kamarádkou a jejím man-
želem.

Jak vnímáte svou účast v soutěži?

Abych pravdu řekla, nikdy jsem v podobné soutěži 
nebyla a ani jsem nečekala, že se někdy tako-

nebylo nic jednoduchého v patnácti letech věku 
komunikovat s dospělými pacienty. Ale nejdříve se 
stydíte, bojíte, pak zjistíte, že Vám nikdo neublíží...a 
zvyknete si. Na dětských odděleních jsem byla 
ve svém živlu už od začátku a stejně tak jsem si 
užívala praktickou výuku v jeslích.

V čem vás vaše profese mile překvapila, 
v čem naopak zklamala?

Při rozhodování, na kterou školu jít, jsem opravdu 
nevěděla, co mne čeká. Bylo krásné ujišťovat se, 
že mne tato práce baví, že jsem si vybrala dobře. 
Zklamání přišlo ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že 
medicína není všemocná, že jsou i nevyléčitelné 
choroby...

Co máte na své práci nejraději? 
Co naopak nesete těžce?

Jsem ráda mezi lidmi a navíc - většinu 
mých pacientů tvoří děti. Provádím 
vyšetření, které nebolí, co víc si přát? 
Na druhou stranu -  nikdo nechce, 
aby lidé byli nemocní, u dětí teprve 
ne... a vy se denně setkáváte s bolestí 
a utrpením...

Kdybyste mohla v profesi zdravotních 
sester něco změnit, co by to bylo?

Určitě bych do zdravotnictví dala více fi nancí. 
Teď nemyslím jen peníze na výplaty, ale na mož-
nost zvýšit počet sester vzhledem k množství lůžek. 
Ubrala bych “papírování“, většinu dokumentace už 
by přece bylo možno zajistit elektronicky. A pokusila 
bych se pomoct sestřičkám pečujícím o imobilní 
pacienty. Manipulace s nepohyblivým člověkem 
je neskutečně náročná a zákonem daný limit pro 
zvedání břemen u žen je ve zdravotnictví mnoho-
násobně překračován s odůvodněním, že „člověk 
není břemeno“. Jenže vysvětlujte to bolavým zádům 
děvčat, těm nezáleží na pojmech, ale na zvedaných 
kilogramech... Nad každým lůžkem imobilního pa-
cienta by mělo být zvedací zařízení, které by usnad-
nilo nejen práci sestřičkám, ale také zlepšilo kvalitu 
života samotného pacienta.

Na závěr pár otázek k naší soutěži: Jak jste si 
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vé soutěže zúčastním. 
Přihlásil mne vážně 
nemocný kamarád 
a šla jsem tam kvůli 
němu. Podporovalo 
mne velké množ-
ství přátel a bylo 
nádherné slyšet ze 
všech stran, že mi 
fandí. Mám štěstí, 
že mám přátele, 
kteří mne motivují 
a podporují.

Jak vás potěšily ceny? 
Co vám udělalo největší 
radost?

Cen je spousta a ze všech mám vel-
kou radost, teď momentálně největší určitě 
z mixéru, který jsem se odhodlávala koupit, vybí-
rala jsem mezi různými druhy a najednou ho mám 
doma. Skvělé je nádobí, kosmetika... A v sobotu 
pojedu pro auto.

Jste ráda, že jste se zúčastnila?

Účast v soutěži pro mne byla zážitkem, který se 
v životě neopakuje...Nestává se, aby se o vás 
staral tým kadeřníků, kosmetiček, abyste si moh-
la vybrat v salónu krásné šaty..., seznámila se 
s významnými lidmi, zúčastnila plesu v Národním 

domě na Vinohradech... Byla 
tam úžasná atmosféra. 

Zpočátku jsem se bála, 
jestli nenajdu nevraživé 
soupeřky, místo nich 
jsem našla báječné ka-
marádky. Byl to krásný 
zážitek a přála bych 
ho prožít všem.

Mohla byste formu-
lovat krátký vzkaz 

ohledně soutěže a ple-
su ostatním sestrám 

a dalším ženám a dívkám 
v nelékařských profesích 

ve zdravotnictví?

Asi to chce překonat strach, nebát se 
a prostě se zkusit přihlásit. Já měla vždy sebevě-

domí na bodu mrazu, nikdy bych o sobě neřekla, že 
bych se mohla v takové soutěži umístit, stejně tak ji 
vyhrát. Šla jsem tam s vědomím, že nechci zklamat 
kamaráda. A ono se to tak nějak zamotalo a nako-
nec jsem vyhrála...

Děkujeme za velmi upřímný rozhovor a přeje-
me hodně štěstí v osobním i profesním životě. 
Za rok na shledanou na dalším ročníku plesu 
„Sestry na sál!“

Pavla Veškrnová
e-mail: p.veskrnova@wemakemedia.cz

 

inzerce
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Jak se těšíte na svou první jízdu 
v novém voze? Budete řídit domů?

Řídit budu určitě, ale trochu mám strach. Jezdit po 
Praze nejsem zvyklá. Dálnici už snad dám, ale Prahy 
se bojím, snad nějak vykličkuji. Doufám, že kamarád 
pojede přede mnou a vyvede mě z Prahy, protože 
Prahu vůbec neznám.

Jak se dopravujete do práce? 
Chodíte pěšky, dojíždíte autobusem, 
či vlakem, nebo svým autem?

Většinou chodím pěšky, někdy jedu autem, ale to 
spíše výjimečně, protože to mám do práce kousek.

V sobotu 5. 3. 2016 se Petra Hašlíková 
vypravila do Prahy, aby v autosalonu 
společnosti Přerost a Švorc - auto 
převzala hlavní výhru soutěže o nejjvvvvíícee 
ssymmmpaaattttickoooou sseeesstřřiičku. Přinášíme 
malou fotoreportáž z této akce. 

Jaké má výherkyně plány s novým vozem? 
Odpovědi najdete v následujícím rozhovoru.

Reportáž
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Už máte naplánováno, jak auto využi-
jete? Plánujete, že v něm vyjedete na 
dovolenou?

Mám docela dost plánů :-) Slíbila 
jsem, že povozím všechny ka-
marády, tak jsem zvědavá, 
kdo se všechno přihlásí, 
protože už si vůbec 
nepamatuju, komu 
všemu jsem jízdu slíbila. 
A mám pocit, že jsem 
to naslibovala úplně 
všem :-) Dcera mě teď 
přemlouvá, že by chtěla 
hrozně moc jet někam na 
dovolenou, tak uvidíme. :-)

Baví vás řízení? Jaká jste řidička?
 

V současné době řídím pomalu, protože jednou 
se mi stalo, že jsem si tak nějak zapar-

kovala v poli. Jsem teď už hodně 
opatrná řidička, ale řízení mě 

stále baví.

Celá redakce přeje sym-
patické Petře Hašlíkové, 
aby si svou krásnou výhru 
užívala po celých 222 
dní ve zdraví a štěstí. 
Na cestě ať potkává jen 

zodpovědné a opatrné 
řidiče, provází ji jen příjem-

né povětrnostní podmínky 
a na konci každé cesty čeká 

vysněný cíl.

Ptttáátteee sssse, pprroočč ppprráááávěěěě 22222222 dnííí??
Byl to právě 6. ročník konání soutěže a šestka je velmi zajímavé číslo. Kromě jiného 
je součtem tří stejných čísel – dvojek. Co v sobě skrývá číslo dvě? Je to číslo spojené 
s citlivostí – senzitivitou, se schopností vcítit se – empatií, se schopností vycítit 
situaci – intuicí a se schopností vyrovnávat situaci – harmonií. A všechny tyto schop-
nosti odjakživa patří k ošetřovatelské službě a jsou ozdobou každé zdravotní sestry.

�
Nejsympatičtější sestřičce z Kyjova

 přejeme šťastnou cestu!

�
Hlavní výhra soutěže Sestra sympatie vůz 

Škoda Rapid je v dobrých rukou... Redakce časopisu Sesterna

�
Vítězka soutěže Sestra sympatie Petra Hašlíková přebírá 
automobil Škoda Rapid od pana Libora Přerosta, jednatele 
společnosti Přerost a Švorc - auto

���
VíVíVíVí ětětěětězkzkzkzkaaaa sososo tutututěžěžěžěžee SSeSe tstra sympatiie Petra Hašlíková přebírá 
automobil Škoda Rapid od pana Libora Přerosta, jednatele 
společnosti Přerost a Švorc - auto

í á ří í á ř č

���
NNeNeNejjsjsjsymympapa ititiččtčtějějšíší sestřičce z Kyjova

 přejeme šťastnou cestu!

Reportáž

EEEEEMMMPPPPAAAATTTIEEEE IINNNTTTTTTTUUUIICCEEE HHHAAAAAAARRRMMMMMMOOOOONIIEEEE
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Co se píše o ...

Návštěva hejtmana JMK

K mohutnému zástupu gratulantů oceňujících 
úspěch sestřičky Petry Hašlíkové v soutěži 
Sestra sympatie se dnes přidali jihomoravský 
hejtman Michal Hašek s kyjovským starostou 
Františkem Luklem. Paní Petře, která pracuje 
na neurologickém oddělení, poděkovali za 
příkladnou reprezentaci nejen zdravotnického 
zařízení, ale celého regionu. Nemocnice Kyjov 
navíc prestižní titul dokázala obhájit - vloni 
si korunku pro nejsympatičtější sestřičku ze 
slavnostního vyhlášení odvezla Karla Panáč-
ková z dětského oddělení. Oběma kolegyním 
ještě jednou blahopřejeme!

19. února 2016

http://www.nemkyj.cz/

uje 
a 
ého 
yjov 
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Sestra sympatie 
v kardiologické ambulanci 
Nemocnice Blansko

Soutěž SESTRA SYMPATIE pořádá agentura 
We Make Media s.r.o. ve spolupráci s Českou 
asociací sester jako program na prevenci 
syndromu vyhoření nelékařských pracovníků 
ve zdravotnictví. Nahlásit se může kterákoli 
zdravotní sestra, nezáleží na věku ani veli-
kosti, nehledá se modelka, ale sympatická 
osobnost. Celé klání se nese v duchu motta 
- Krása má mnoho podob.
Do letošního ročníku se přihlásila sestřička 
kardiologické ambulance Nemocnice Blansko 
– paní Lucie Odehnalová. Soutěž probíhala 
ve třech kolech. Prvním i druhým kolem prošla 
Lucie Odehnalová pomocí SMS zpráv od ve-
řejnosti a postoupila tak do třetího, fi nálového, 
kola. Finále proběhlo 12. února 2016 v Ná-
rodním domě v Praze na Vinohradech jako 
součást programu 7. Reprezentačního plesu 
sester - Sestry na sál. Sestru sympatie zde 
vybírala desetičlenná porota složená z vý-
znamných osobností….

…Lucie si ze soutěže odnáší krásné třetí mís-
to, ale také řadu krásných zážitků a zkušenos-
tí. Účast v dalším ročníku doporučuje i všem 
ostatním sestřičkám.

18. února 2016
Bc. Kateřina Ostrá - Tisková mluvčí

http://www.listyregionu.cz/2016/02/sestra-sym-
patie-v-kardiologicke-ambulanci-nemocnice-
-blansko/#sthash.GHv0OO66.dpuf

Finalistka Sestry sympatie 
z Jirkova: Mám ty nejmilejší 
klienty. Občas mi teď říkají 
princezna nebo celebrita

Do fi nálové desítky nejsympatičtějších sest-
řiček v soutěži Sestra sympatie 2015 se díky 
veřejnému hlasování v polovině února pro-
bojovala Bc. Michaela Kostelejová z Jirkova. 
Pracuje v Chomutově jako zdravotní sestra 
v terénu pro společnost Zdravotní sestry 
a pečovatelky.
…Tato soutěž mě zaujala proto, jelikož to 
nebyla soutěž o kráse jako v misskách, ale 
o sympatii a charakteru normálních pracu-
jících sestřiček. Tato myšlenka se mi moc 
líbila a zkusila jsem štěstí a vyšlo to, dostala 
jsem se pomocí veřejného hlasování do fi nále 
a mohla jsem si užít ten neskutečný zážitek 
být jeden den princeznou. Korunku jsem si 
sice domů neodvezla, ale jak říkám já, kdo to 
nezkusí, nic nezíská. A já jsem tímto fi nálovým 
večerem získala plno krásných nezapomenu-
telných zážitků a dojmů, a to je pro mě více 
než korunka.

19. 2. 2016 10:12
Oldřich Hájek

http://www.e-chomutovsko.cz/zpravodajst-
vi/4638-fi nalistka-sestry-sympatie-z-jirkova-
-mam-ty-nejmilejsi-klienty-obcas-mi-ted-rikaji-
-princezna-nebo-celebrita

M



JE JEDNOU Z NÁS

Usměvavá, milá, pracovitá, důsledná, 
vstřícná, oblíbená… HANKA HEGNEROVÁ, 
staniční sestra JIP Interní kliniky ÚVN.

„Už od dětství jsem chtěla být zdravotní sest-
rou“, říká Hanka Hegnerová, fi nalistka soutěže 
Sestra sympatie 2015. Blahopřejeme. Poda-
řilo se. Hana Hegnerová, staniční sestra JIP 
interní kliniky ÚVN, se probojovala do fi nále 
soutěže Sestra sympatie 2015. Porota ji sice 
nezařadila mezi první tři, to ale nic neubírá 
na faktu, že pro nás je vítězka! Vyprávěla 
o soutěži i o jejím povolání. Jak Hana Hegne-
rová prozradila, nejnapínavější byl moment, 
kdy se hlasovalo o postupu do fi nále. „Po-
slední hodiny před ukončením hlasování jako 
kdyby se zastavil čas. Na internetovém portá-
lu probíhala neuvěřitelná bitva mezi všemi se-
mifi nalistkami“, popisuje. Když se dozvěděla, 
že je ve velkém fi nále, měla obrovskou radost, 
pocit štěstí, ale zároveň zodpovědnost, kterou 
si s sebou ponese do fi nálového večera, který 
se uskutečnil v pátek 12. února v Národním 
domě na Vinohradech na plese Sestry na sál! 
Finálovému večeru předcházelo setkání 
fi nalistek. Celý den byl podle vyprávění Hany 
Hegnerové náročný, ale užila si ho. „Byl to 
pěkný zážitek, setkaly jsme se s moderátorem 
soutěže Vojtěchem Bernatským, s organizáto-
ry projektu, s profesionálním týmem kadeřníků 
a vizážistů, seznámily jsme se s tím, jak bude 
fi nálový večer probíhat, určitě to bude zajíma-
vé!“ Finalistky si také zkoušely společenské 
šaty, i sesterské uniformy pro promenádu. 
Hana prozradila, že má trochu nevýhodu, 
že je malá, proto se pro ni společenské šaty 
vybíraly hůře, ale nakonec byla spokojená...

http://www.veleslavin39.cz/fi les/FI-
NAL_03_2016.pdf

Jirkovskou sestřičku dostaly 
hlasy veřejnosti až do fi nále

Osmadvacetiletá Michaela Kostelejová, 
zdravotní sestra z Jirkova, se účastnila fi nále 
celostátní soutěže Sestra sympatie. Spolu 
s ostatními devíti fi nalistkami absolvovala 
slavnostní vyhlášení nejsympatičtější sestřičky 
v Praze v pátek 12. února. Do fi nále vstupova-
la v pořadí jako osmá. O postupu rozhodovaly 
hlasy poslané veřejností formou sms. „Výhrou 
pro mě byla už jen ta možnost užít si slavnost-
ní galavečer,“ podělila se o své dojmy Micha-
ela Kostelejová.
…Zdravotní sestra ve videu, kterým se pre-
zentovala, ukázala divákům své nejoblíbenější 
místo - zámek Červený Hrádek. „Byl to krásný 
zážitek. Starali se o nás kadeřníci, vizážisti, 
organizátoři. Měla jsem půjčené šaty z jirkov-
ské svatební agentury Hany Jechové, a tak 
jsem byla na jeden večer za princeznu, za což 
děkuji všem, kteří mě podpořili,“ dodává 
na závěr.

únor-březen 2016
Jirkovské noviny

http://www.sestrasympatie.cz/admin/upload/
JN%202-2016.pdf

18
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V říjnu 2013 jste se stal gene-
rálním ředitelem společnosti 
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, 
která provozuje síť lékáren 
Dr. Max…

Ing. Horák: To už je tak 
dlouho?

Vážně je :). Ještě před tím jste 
působil ve vedoucích pozicích 
farmaceutických fi rem jako např. 
Johnson & Johnson či Pfi zer. Jak vám 
pomáhají manažerské zkušenosti z přede-
šlých působišť na současné pozici generálního 
ředitele Dr. Max?

Určitě pomáhají. Jedná se o stejný obor, byť samo-
zřejmě lékárenství má spoustu specifi k a poslední 
necelé tři roky se na ně dívám z jiné strany. Ale před-
chozí zkušenosti samozřejmě úročím. Leccos pro mě 
nebylo nové – třeba velikost zmíněných společností 
nebo jejich některé aktivity. Přesto jsem se spoustu 
věcí musel samozřejmě naučit.
Našel bych určitě nejméně tři oblasti, kde mi před-
chozí zkušenosti velmi pomohly. U obou společností 
– a tady mám na mysli Pfi zer a Johnson & Johnson 

– byly velmi dobře propracované 
fi lantropické projekty. S těmi 
mají obě fi rmy dlouholeté zku-
šenosti. Pomohlo mi to během 
nastavování systému fi lantro-
pie i u Dr. Maxe. Na druhém 
místě bych zmínil vzdělávání, 
které je pro nás extrémně 

důležité, protože na odborném 
růstu zaměstnanců stojí úroveň 

poskytované péče celé sítě. Sna-
žíme se proto mít nejlepší vzdělá-

vací systém na trhu. Jde samozřejmě 
o obrovský benefi t pro zaměstnance, ale 

i pro naše pacienty, protože díky tomu dostávají 
špičkový servis. Tak to je druhá oblast. A tou třetí je 
důraz na celý komplex služeb klientům. Firmy, které 
jste uvedla, jsou založeny na tom, že se snaží zjišťo-
vat, co si klient přeje, a u služby, jakou je lékárna, je 
to ještě o něco důležitější.

Dr. Max má největší lékárenskou síť v České repub-
lice, pokud se nepletu, je to přibližně 360 poboček. 
Chystáte se nadále rozšiřovat vaši lékárenskou síť?

Určitá míra expanze je jedním z cílů, i když růst 
počtu poboček nesmí být samoúčelný. Dnes máme 

Milé čtenářky, milí čtenáři, dovolte, abychom vám představili muže, 
který ve světě současného lékárenství hraje významnou roli. Stojí v čele 
„jedničky“ mezi tuzemskými lékárenskými sítěmi a významně ovlivňuje nejen 
tvář své společnosti, ale také celého českého lékárenského prostředí. 
Je jím generální ředitel společnosti Česká lékárna holding a současně 
předseda představenstva Asociace provozovatelů lékárenských sítí (APLS) 
Ing. Daniel Horák.

Rozhovor

Rozhov  r 
s Ing. Danielem Horákem
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375 poboček a na konci roku 2016 bychom jich 
chtěli mít okolo čtyř set. Ale jak jsem řekl, nesmí 
jít o růst pro růst. Musí to dávat smysl pacientům 
i nám. Naše obrovská výhoda je v tom, že jsme 
schopni přizpůsobit své chování změnám v život-
ních stereotypech lidí. Chceme být tam, kam často 
chodí, aby nás měli po ruce, a kde chtějí uspokojit 
víc potřeb najednou – včetně vyzvednutí svého léku. 
To je základní pravidlo, kterým jsme se vždycky řídili, 
a myslím, že je to i naše klíčová výhoda: nechceme 
svým pacientům určovat, kam za námi mají chodit. 
S jistou samozřejmostí nás také pacienti vnímají 
do jisté míry i jako pohotovost, protože většina 
našich lékáren je otevřena i o víkendu docela dlouho 
do večera, a to nemluvím o našich lékárnách s ne-
přetržitou službou v Praze a v Brně. Takže 
jsme dobře dosažitelní, jak pokud jde 
o místo, tak i pokud jde o čas. 
To jsou dva pilíře dostupnosti, 
o které se mohou naši klienti 
opřít.
Takže s jistou mírou roz-
šiřování sítě počítáme, 
ale mnohem víc nám 
záleží na tom, aby naše 
lékárny byly tam, kde 
o ně lidi doopravdy stojí. 
Proto stále sledujeme 
změny v jejich pohybu 
uvnitř měst i mezi obcemi, 
zajímají nás nově vznikající 
sídla a podobně. A na zá-
kladě analýzy upravujeme roz-
místění svých poboček. A může 
tak někdy dojít i k uzavření lékárny 
a k jejímu přemístění na jiné místo – ale 
paradoxně v zájmu lepší dostupnosti.
V této souvislosti mohu uvést ještě jedno zajímavé 
číslo. Tím je jeden tisíc. V letošním roce a možná do-
konce už v jeho první polovině dosáhneme v počtu 
lékáren na jeden tisíc, protože kromě České republi-
ky působíme ještě na Slovensku a v Polsku. Potvrdí-
me tak pozici středoevropské jedničky.

Od léta 2014 mají lékárny Dr. Max k dispozici 
novou vlastní laboratoř, nachází se v Nučicích 
u Prahy. Můžete nám říci více o této laboratoři, 
k čemu přesně slouží?

Slouží k tomu, k čemu taková laboratoř sloužit má, 
to znamená k individuální  přípravě léků. Jde obecně 
o servis pro lékárny, nejenom pro náš řetězec, 

i když 80 procent objednávek směřuje k Dr. Max. 
Ale využívají ji třeba i lékařské a veterinární ordinace. 
Individuální příprava léků je stále nutná, pro jednotli-
vé lékárny však představuje složitější proces zvláště 
v případech řídce předepisovaných léků, protože je 
nutí držet určitou skladovou zásobu surovin, které 
nemusejí být levné a navíc mají omezenou exspiraci. 
Naše laboratoř svým partnerům tyto komplikace 
pomáhá řešit.
Laboratoř v Nučicích pro nás představuje zároveň 
i radost, protože jde o provoz, který je nejblíž farma-
cii v tom původním pojetí. Investice do projektu byla 
poměrně velká, přesáhla 25 milionů. Objekt má jak 
nesterilní, tak sterilní prostory, obsahuje superčistá 
pracoviště s přetlakovými propustmi pro lidi a ma-

teriál, rozvody purifi kované vody, formulační 
kotel, pracoviště biohazard a tak dále.

Tato investice je unikátní. Myslím, 
že žádný soukromý subjekt 

od roku 1989 tolik neinvesto-
val do obdobného projektu 

„na zelené louce“. Svou 
úrovní se dá srovnat jen 
s laboratořemi některých 
obrovských nemocnic.
Důležité je, že nám 
slouží i jako studijní 
a tréninkové pracoviště. 
To znamená, že labora-

toř využívají nejen naši 
lékárníci, ale v rámci praxí 

i studenti farmacie a vyš-
ších odborných škol (VOŠ). Ti 

tu mohou na vlastní oči vidět lé-
kárenství trošku z jiného pohledu, 

než je úplně běžné v samotné lékár-
ně. Celkově tedy laboratoř pomáhá vzdě-

lávat současné zaměstnance i ty, kteří se na své 
povolání teprve připravují, a potenciálně představují 
naše budoucí kolegy.

Takže spolupracujete s nějakými vysokými ško-
lami nebo vyššími odbornými školami, jejichž 
studenti k vám mohou chodit na praxi?

Jistě, a díky laboratoři je naše nabídka úplnější 
a pestřejší. Můžeme reálně nabídnout všechny 
druhy lékárenského provozu: jednak „streetové“ lé-
kárny klasického typu, jednak lékárny v obchodních 
centrech a dokonce i specializované laboratorní 
pracoviště. I když jde de facto o lékárnu, přece jen 
je to jiné prostředí, než je běžné.
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Na webových stránkách lékáren Dr. Max je atrak-
tivní odkaz „Zeptejte se lékárníka“, kde vaši odbor-
níci odpovídají na dotazy ohledně farmaceutic-
kých přípravků do 24 hodin. Jaké jsou zkušenosti 
s užíváním této služby vašimi zákazníky?

Logicky jenom dobré. Vycházíme vstříc těm, kteří 
nemají například šanci přijít do lékárny nebo potře-
bují něco řešit urgentně. To s sebou nese pozitivní 
reakce pacientů. Základem webové služby je, že 
chceme garantovat v internetovém prostoru, zahl-
ceném různými informacemi z různě relevantních 
zdrojů, ověřenou odbornou informaci. Ale ačkoli 
je zkušenost dobrá, stále se hlavní část výměny 
informací mezi lékárníkem a pacientem odehrává 
v lékárně. Když se nás lidé ptají prostřed-
nictvím internetu, neznamená to, že 
by zásadně měnili svoje chování. 
Ale jsou situace, kdy je to velmi 
praktické. Ovšem gró kon-
zultací probíhá samozřejmě 
klasickou formou u táry 
(pracovní stůl v lékárně, 
pozn. red.).

Už jste se zmínil, že 
velmi dbáte na odbor-
né vzdělání svých far-
maceutických pracovní-
ků a že pro ně kromě té 
praxe v lékárnách orga-
nizujete různé edukační 
semináře. Můžete nám říci 
více o těchto seminářích?

Vloni jsme inovovali edukační systém 
a vnímáme to jako jednu z nejdůležitějších investic. 
Lékárníci se sice stejně jako ostatní zdravotnický 
personál musí vzdělávat v rámci celoživotního vzdě-
lávání povinně, přesto ale myslím existuje dost dob-
rých důvodů k tomu, aby náš vzdělávací program 
vnímali jako benefi t. Dr. Max totiž dnes už představu-
je vlastně vzdělávací instituci, která nabízí mnohem 
víc, než jen náhodný výběr jednotlivých kurzů. 
Máme asi 60 interních školitelek a školitelů, kteří 
působí přímo v lékárnách. Kromě toho probíhají ví-
kendové i jednodenní semináře, a dále naši lékárníci 
mohou využít i e-learningu. Jednotlivé cykly vyvrcholí 
odbornými kampaněmi přímo v lékárnách, kde 
poznatky předávají pacientům a ostatním klientům. 
Každý rok se věnujeme alespoň třem oblastem.
Jdeme přitom cestou odbornosti, dnes už vůbec ne-

spolupracujeme s farmaceutickými fi rmami. Připra-
vujeme si vzdělávací program sami, přičemž našimi 
partnery jsou odborné společnosti. V roce 2015 
byla například tématem vzdělávání imunita a lidský 
mikrobiom s účastí paní profesorky Tlaskalové-
-Hogenové, na tématu obezity jsme spolupracovali 
s panem profesorem Svačinou, emeritním rektorem 
Univerzity Karlovy, a dermatologii a fotoprotekci, 
která byla na programu na jaře, jsme připravovali 
s panem profesorem Arenbergerem. Hledáme ty 
nejlepší kapacity, které v této zemi jsou, a jedno-
značně garantují maximální míru odbornosti.
Pro zajímavost, na letošek máme naplánovaný dia-
betes, rakovinu prostaty a podporu kojení. 

Jsou vaše vzdělávací akce otevřené 
i pro jiné zdravotnické profese 

než pro farmaceuty?

Jsou otevřeny i ostatním 
zdravotnickým profesím 
a jsem si jist, že pro ně 
můžou být zajímavé 
stejně jako pro lékár-
níky. Pokud jde o ty, 
samozřejmě vítáme 
i kolegy pracující mimo 
síť Dr. Maxe. Své akce 

propagujeme například 
ve stavovském časopise. 

A jsme velmi rádi, že přichá-
zejí třeba studenti farmacie 

nebo zdravotní sestry. Zájem je 
- vzhledem ke slušnému bodo-

vému ohodnocení našich přednášek 
- pochopitelný.

Zmiňoval jste se o silném důrazu na proklientský 
servis. Váš nový klientský program představuje 
podle všeho nejatraktivnější systém svého druhu 
v republice. Jen za loňský rok se do něj přihlá-
sily téměř dva miliony členů. Co podle vás stojí 
za tímto úspěchem?

Já myslím, že to jsou především jasná pravidla 
a pak fakt, že nás naši klienti už dobře znají. Logicky 
se prioritně staráme o ty nejpotřebnější - o tu skupi-
nu klientů, kteří lékárnu potřebují nejčastěji. A to jsou 
děti, senioři, zdravotně postižení a nejnověji váleční 
veteráni. Senioři tvoří největší skupinu klientů a naši 
zaměstnanci jsou speciálně školeni v tom, jak s nimi 

Rozhovor
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komuniko-
vat. Změna 

klientského 
programu zkrátka 

umožnila poskytnout 
nebo nějakým způsobem segmentovat nabídky 

pro jednotlivé cílové skupiny a vycházet víc vstříc 
jejich potřebám nebo preferencím.
Na základě toho jsme připravili naprosto trans-
parentní systém slev z doplatku u léků hrazených 
z veřejného zdravotního pojištění. Může dosáhnout 
až 50 %, podle toho, co nám zákon umožňuje u jed-
notlivých přípravků. Druhá část klientského progra-
mu už platí nejen pro vybrané skupiny pacientů, ale 
i pro ostatní. Jde o individuální nabídky podle profi lu 
a nákupní historie klienta. To znamená, že 
jsme schopni lépe formou různých 
zvýhodněných cen nebo kupónů 
nabídnout přípravky či produk-
ty, které očekává.
A v neposlední řadě je 
s naším úspěchem spojen 
odborný konzultantský 
servis, o kterém už jsme 
mluvili. My vnímáme 
lékárenství jako službu 
a její kvalita bude tím, 
co bude jedny lékárny 
odlišovat od druhých. 
Nebude to sortiment, 
který je ve všech lékár-
nách podobný, ale kvalita 
interakce mezi lékárníkem 
a pacientem.

Veřejnost zřejmě o vaší společnosti 
netuší, že pomáhá zejména seniorům, dětem 
a mládeži v rámci podpory různých projektů. Pří-
kladem může být podpora neziskové organizace 
Konto Bariéry, kde vaše společnost nakoupila ak-
tivním seniorkám z Řevnic vybavení pro šicí dílny, 
v rámci nichž vyrábí oblečení pro mládež z dět-
ských domovů. Nebo podpora pro Hospic Sv. 
Jana N. Neumanna se specializovanou paliativní 
péčí, jemuž vaše společnost poskytla prostředky 
na obnovu vybavení a polohovacích pomůcek. 
Jedná se o krásné projekty, připravuje se nějaký 
další zajímavý projekt?

My se to pořád učíme a připravujeme takových 
projektů víc. Zvolili jsme si motto, že nejen léky léčí, 
protože potřeba pomáhat je přirozená každému 

zdravotnickému pracovníkovi, takže lékárníkům za-
jisté také. My jsme se tomu jenom snažili dát nějaký 
řád, to znamená, že vámi vyjmenované příklady jsou 
vlastně výsledkem jistého úsilí. Zavedli jsme sys-
tém grantů, naprosto transparentně jsme stanovili 
pravidla, zveřejnili je na svých webových stránkách 
a každý, kdo má chuť o ně požádat a splňuje stano-
vené podmínky, může o grant usilovat. Samozřejmě 
primárně podporujeme projekty, které jsou blízké 
námi preferované klientele – tedy především senio-
rům, handicapovaným a dětem. Ti mohou o granty 
usilovat a my dvakrát ročně dvoukolově o těchto 
žádostech rozhodujeme, a to za účasti svých za-
městnanců.
Jmenovala jste některé výherce z  minulých dvou 

kol. Rozdělíme tak ročně jeden milion korun. 
K tomu přibyl vloni ještě jeden projekt, 

který se jmenuje Taxík Maxík. Měli 
jsme totiž pocit, že jsme dospěli 

do situace, kdy můžeme mít 
jeden vlastní větší projekt 

s určitou kontinuitou. 
Proto jsme ve spolupráci 
s Kontem Bariéry Nada-
ce Charty 77 rozjeli tyto 
programy taxislužby pro 
seniory. Neprovozujeme 
je my, ale města. Jejich 
vytipování má na starost 

Konto Bariéry, my posky-
tujeme materiální zázemí 

– auta a peníze na rozběh. 
Vloni jsme předávali Taxík 

Maxík prvním dvěma měs-
tům - Liberci a Prachaticím. Tuto 

akci bychom chtěli zopakovat i jinde. 
Takže míst, kde bude Taxík Maxík fungovat 

a pomáhat právě těm lidem, kteří ho potřebují, bude 
přibývat. Odveze je nejen k doktorovi nebo do lékár-
ny, ale třeba i na úřad. Ale určitě ne do hospody :) 
(smích)

Pane inženýre, děkuji mockrát za velmi milý 
a podnětný rozhovor, za to, že jste si pro nás 
našel čas. Vaše povídání bylo velice zajímavé. 
Přejeme Vám ve Vaší další práci hodně úspě-
chů a pocitu spokojenosti. Ale také neutuchající 
motivaci hledat stále další možnosti, jak rozvíjet 
aktivity Vaší společnosti.

Eva Ranglová
e-mail: e.ranglova@wemakemedia.cz



Praktické kuchyňské pomocníky uvítá v domácnosti každá hospodyňka. 

Toho si je vědoma společnost FAGOR ELEKTRO s. r. o., jejíž produkty jsou proslulé svou kvalitou a designem. 

Proto všem fi nalistkám přichystala milé překvapení v podobě termosky AIRPOT 20. Výherkyně se pak mohly těšit 

ze sady nádobí PROFESSIONAL, tlakového hrnce FUTURE IN, žehličky PL 1805 a tyčového mixéru B-675 MA. 
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d od druhého dne.“

Některé z nich se s námi podělily

o své pocity: 

Společnost Fagor působí na českém trhu již více jak 20 let. Spotřebiče Fagor usnadňují život v desetitisících 
českých domácností. V roce 2014 se Fagor stal součástí jednoho z největších producentů bílé techniky 

– společnosti CNA group, působící ve více než 85 zemích.
Jak ukazují každoroční analýzy, jsou zákazníci s výrobky společnosti FAGOR velmi spokojeni díky vysoké kvalitě 

výrobků a služeb, do níž patří i prodloužená záruka na spotřebiče, a to 50 měsíců bez příplatků.
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Rozhovor

Roman Pomajbo

Mohl byste čtená-
řům, kteří one man 
show Táta! neznají, 
stručně říci, o čem 
toto představení je 
a pro koho je urče-
né?

V představení Táta! oprav-
du nehledejte kurz, jak se 

stát vzornými rodiči.
Je to humorná zpověď no-

vopečeného otce, od začátku 
do konce velká legrace, která ale má 

i myšlenku!
Ženy se na chvíli dostanou mužům do hlavy a po-
chopí vše dosud nepochopené. Pánové naopak 
zjistí, že v tom rozhodně nejsou sami a jak se 
vše dá zvládnout s humorem! A pokud ještě děti 
nemáte, a nebo vám už odrostly? Nevadí, určitě se 
v mnohých situacích každý najde.

One man show je speciální formát diva-
delní hry, jak Vám vyhovuje, co se Vám 
na něm líbí?

Z hereckého „chlebíčka“ je asi nejtěžší! Pro každé-
ho herce je to obrovská výzva, musí se s ní umět 
popasovat. Hraju i v jiných divadlech, ale tam mám 
stále nějakého kolegu, na kterého se můžu spoleh-
nout, tady se musím spoléhat jen sám na sebe.
Stalo se mi, že jsem „zabloudil“ v textu, něco vyne-
chal, přidal, nebo změnil – jste tam sám a vždycky 

Dobrý den, ze začátku možná klasická 
otázka, co Vás vedlo k herectví?

Už jako dětí ve škole se nás ptali, čím chceme být. 
A protože mě zajímalo vše, chtěl jsem být: fotbalis-
tou, učitelem, policistou, doktorem, kosmonautem 
i prezidentem. Pak mě uklidnilo zjištění, že když se 
stanu hercem, tak budu vlastně tím vším! A tohle 
dětské vysvětlení mi vydrželo dodnes. 

Roman Pomajbo, 
nadaný herec 
z Bratislavy, 
v současnosti 
působící v bra-
tislavském di-
vadle GUnaGU, 
je na Slovensku 
známý díky relacím 
S.O.S., Niečo za nie-
čo, Haló, nebo známé 
každotýdenní sketch-show 
Kredenc. V Čechách přijal účast 
na natáčení fi lmů Kvaska či Tacho. 
Zde také vystupuje s originálním 
one man show Táta! Toto předsta-
vení, které můžete vidět v mnoha 
divadlech po celé České republice, 
je zpovědí novopečeného otce.
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z toho musíte nějak vybruslit...
Kolegové se mě často vyptávají, s kým jsem v šat-
ně, s kým si povídám a jestli mi není smutno... Ano, 
je to těžší, musím se motivovat sám a na jevišti mi 
nikdo nepomůže, nikdo mě nezachrání. Ale to, co 
dáváte, se Vám vrátí. Když nakonec celý sál tleská 
a děkuje jednomu herci, je to ten nejúžasnější 
pocit, kterého můžu dosáhnout! Je to vrchol, který 
bych přál zažít všem kolegům.

Ve one man show Táta! jde o zpověď otce, 
kterému se narodí syn. Jak se v předsta-
vení odrážejí Vaše zkušenosti a zážitky? 

Představení Táta! se úspěšně hraje 
ve více než 20 zemích světa. 
Text jsem si přizpůsobil pro 
sebe a vložil do něj kus své 
rodiny. 
Je to velice osobní show. 
V dnešním světě se spíš 
uzavíráme, chráníme si 
svoje soukromí, jsme 
nedůvěřiví… Já se 
snažím hovořit k divá-
kům co nejupřímněji, 
odhaluji i svoje soukro-
mí (např. jsem použil 
náš rodinný fotoarchiv 
– z čehož manželka nebyla 
zrovna nadšená), mluvím 
o intimních věcech a okamži-
cích, ve kterých se každý pozná. 
Divák už nemá šanci rozpoznat, co je 
od autora a co je moje vlastní zkušenost. 

Známe Vás i ze slovenské Partičky. Po-
mohla Vám tahle zkušenost – improvizace 
– nějak i ve Vašem představení?

Jde o moderní interaktivní show, při které využívám 
všechny výdobytky techniky, jakými jsou tablet, 
wi-fi , promítání na plátno. Navíc nedodržuji žádnou 
hranici mezi jevištěm a hledištěm. Jdu mezi diváky 
a povídám si s nimi – improvizuji. Neotravuji je, ale 
potřebuji je, jsou součástí představení. 

Vy sám máte tři dcery. Díky Vaší profesio-
nální roli otce slýcháte asi často, zda je to 
už konečná?

Když jsme čekali první dítě, všichni se ptali, jestli 
to bude syn. Tenkrát jsem žertoval, že syn bude až 
čtvrtý. Mám nádherné tři dcery! Neplánovali jsme 
ani „jedničku, natož trojku”! :)
Celé téma otcovství mi je velice blízké.
Zjistil jsem, že se naplnilo moje poslání, moje bytí 
a velmi mne to zklidnilo. Smyslem mého života byla 
vždy šťastná rodina. 

Máte nějaký příjemný zážitek 
z představení, na který rád 

vzpomínáte?

Jednou mi paní napsala, 
že manžel ji kdysi dávno 

v tanečních přede všemi 
požádal o ruku a jestli 
já bych teď na svém 
představení nějakým 
způsobem nemohl 
přede všemi oznámit, 
že spolu čekají děťát-
ko. Vše jsme domluvili 

a na závěr jsem pozval 
pána na jeviště a ukázal 

mu obrázek z ultrazvuku... 
nejdřív nevěděl, co to je, pak 

se podíval na manželku a všich-
ni jsme tleskali a brečeli... Bylo to 

moc dojemné!
Každé představení je jiné, ale vždy je to 

jedinečné, originální setkání. 
Všechny Vás srdečně zvu.

Děkujeme za pozvání i rozhovor

Eva Ranglová
e-mail: e.ranglova@wemakemedia.cz

Rozhovor



Antidekubitní matrace LINET
Účinná pomoc při prevenci a léčbě dekubitů

Nebezpečné dekubity ohrožují pacienty v celém spektru 
nemocniční péče. Společnost LINET nabízí ucelenou řadu 
aktivních antidekubitních matrací, které jsou přizpůsobené 
jednotlivým oddělením i konkrétním diagnózám pacientů. 
Aktivní matrace LINET jsou díky tomu velice účinné při 
prevenci dekubitů a poskytují i terapeutický efekt při jejich 
léčbě.

VIRTUOSO®

AIR2CARE SYMBIOSO® PRECIOSO®

Nulový tlak na pokožku

Variabilita a vysoký komfort Tichý provoz a mikroklimatický efekt 24hodinová péče s aktivním sedákem

LINET spol. s r. o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika
tel.: +420 312 576 400, fax: +420 312 522 668, e-mail: obchodcr @ linet.cz, www.linet.cz
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Na začátku jakéhokoli problému a jeho řešení je 
hledání informací. Člověk se potřebuje zorientovat, 
ujasnit si možnosti, slyšet jiné zkušenosti a pak se 
na tomto základě rozhodnout, jak postupovat, co 
chce a co ne.

V dnešní době je snadno dostupných informací 
dostatek. Až nadbytek. Ale onkologicky nemocní 
i jejich blízcí potřebují specifi cké, odborné a re-
levantní informace 
od profesionálů. A to 
v čase i v místě, kdy 
jsou připraveni na-
slouchat a informace 
vnímat.

Proto na začátku 
února začal fungovat 
na internetu komplexní 
portál Poradtese.info 
pro pacienty s kolo-
rektálním karcinomem 
a jejich rodinné pří-
slušníky. Spolu-

pracuje s předními českými onkology z pražských 
fakultních nemocnic a s odborníky z neziskové 
organizace Amelie. A jedná s dalšími odbornými 
pracovišti o jejich zapojení do projektu.

Snahou projektu „Poraďte se“ je pomoci pa-
cientům nejen v otázkách týkajících se onko-
logické léčby a jejích nežádoucích účinků, ale 
zároveň také v rovině sociálněprávní. Právě 

propojení informací 
z medicínské a soci-
álněprávní oblasti je 
to, co pacienti a je-
jich blízcí naléhavě 
potřebují.

Samozřejmě, nejvíce 
informací by se měl 
pacient dozvědět 
od svého ošetřující-
ho lékaře (onkologa) 
a od svého praktické-

ho lékaře, případně 
zdravotních se-

Využijte nového projektu 

„PORAĎTE SE“
  a poraďte se…

Od 1. února 2016 funguje na internetu profesionální poradenský portál Poradtese.info 
pro pacienty s kolorektálním karcinomem a jejich rodinné příslušníky. Odborníci zapojení 

do projektu „Poraďte se“ jsou připraveni zkonzultovat průběh onkologické léčby a její 
vedlejší účinky. A také poradit, nač má pacient a jeho rodinní příslušníci nárok v sociálním 

systému. Na jednom místě, v pohodlí a klidu domova.
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ster. Vytíženost ošetřujících lékařů a zdravotních 
sester se však neustále zvyšuje, tím se úměrně 
snižuje čas potřebný pro komplexní péči o pacien-
ta. Zásadní otázky týkající se podávané léčby jsou 
vždy řešeny prioritně, avšak poradenství v oblasti 
zvládání nežádoucích účinků léčby či 
v oblasti výživy je vnímáno samotným 
zdravotnickým personálem jako 
poddimenzované.

Zdravotnický personál 
navíc není (a ani nemůže 
být) pravidelně proško-
lován v otázkách, jaké 
možnosti nabízí soci-
ální systém pacientovi 
a jeho rodině. Pacient 
často kvůli nemoci při-
chází o příjem. Opouští 
na dlouhou dobu své 
zaměstnání či podnikání 
a je logické, že má obavy 
o svoji budoucnost, o zno-
vuzařazení do společenského 
a ekonomického života.

Bohužel onkologická pracoviště obvykle 
nemají sociální pracovníky vyhrazené pro am-
bulantní pacienty. Obvykle pečují především 
o lůžkové části oddělní. Nemohou tak pacienta 
a jeho rodinu „uklidnit“ z pohledu ekonomického 
a sociálního zajištění. A často bohužel nemají 
k dispozici ani validní informace, brožury, letáčky, 
a ani doporučení na prověřené nevládní neziskové 
organizace či poradny.

A právě proto vznikl projekt „Poraďte se“. Na-
bízí několik způsobů, jak se dopátrat odpovědí 
na otázky z oblasti odborné medicínské, či sociál-
něprávní pro pacienty a jejich blízké z celé repub-
liky. 

Stačí otevřít Poradtese.info. Kromě 
relevantních odkazů na speci-

alizované stránky, které se 
problematice kolorektál-

ního karcinomu věnují, 
a mnoha důležitých so-
ciálněprávních odkazů 
tam najdete e-mailové 
i telefonické kontakty 
na lékaře a sociální 
pracovníky. A pak už 
jen stačí zavolat či 
napsat… Má to smysl!

Poradna

Klinické doporučené 
postupy v ošetřovatelství

Na českém trhu jediná publikace, která se věnuje této tematice. 
Tato kniha je jedinečná a přínosná nejen pro studenty ošetřovatelství, ale také 
pro vyučující a ošetřovatelské profesionály v klinické praxi.

144 stran, 249 Kč

inzerce

www.poradtese.info



Ø Většina množitelů, pokud není domluvena s pře-
kupníky a neprodává přímo do ciziny, inzeruje 
prodej nepřetržitě po celý rok a neome-
zený počet štěňat prostřednictvím 
inzertních serverů, např. Bazoš, 
Sbazar, Mazlíčkové apod.

Ø Štěňata jsou nabízena 
v nízkém věku, někdy do-
konce už ve třech měsí-
cích, i z toho důvodu, že 
jsou tím pádem velice 
drobná a kupující naby-
de dojmu, že třeba či-
vava bude i v dospělém 
věku malá a nenáročná 
např. na krmivo, venčení, 
přemísťování apod., ale 
neuvědomuje si, že většina 
pejsků z množírny má zdra-
votní problémy a pokud vůbec 
přežije, tak návštěvy u veterináře 
a poplatky za léčení budou vysoké.

Ø Množitelé vám ve většině případů neumožní ná-
vštěvu svého bytu či zařízení, kde byste si mohli 

prohlédnout matku štěněte, nebo si mezi 
štěňaty dokonce mohli sami vybrat.

Ø Pokud návštěvu umožní, je 
pravděpodobné, že fenka, 

kterou vám ukážou, není 
matka štěňátka, mívají 
reprezentativní fenu, 
kterou ukazují kupcům. 
Tu chudinku strhanou, 
která rodí jak na běží-
cím pásu, není kvalitně 
krmena, veterinárně 
ošetřena a je zcela 

zbídačena, tak tu určitě 
neuvidíte.

Ø Nikdy nenabízejí kupní 
smlouvu – pokud vám pejsek 

onemocní, nebo bude mít různé 
zdravotní problémy, což se dá při 

chcete koupit levně štěně 
populárních psích plemen?

Kampaň prØti mnØžírnám
Nepodporujte množírny psů. než koupíte štěně, 

zamyslete se, jestli náhodou nepochází z množírny
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tomto jednání očekávat, nemáte, jak se odvolat.

Ø Množitelé chovají většinou více plemen – hlavně 
momentálně módní plemena – čivavy, yorkšírské 
teriéry, buldočky, mopsíky.

Ø Štěňata jsou nabízena za výrazně nižší cenu než 
ta s průkazem původu, nebo prodávající klamou tím, 
že např. inzerují, že matka je s průkazem původu, 
otec není atd. Pokud nebudete chtít koupi z nějaké-
ho důvodu uskutečnit, ochotně nabízejí snížení ceny.

Ø Štěňata bývají hubená, zanedbaná, zablešená, 
nesocializovaná, je vidět, že jsou stresovaná z pří-
tomnosti člověka, mívají průjmy.

Ø Štěňata nemají očkovací průkaz nebo pas, ne-
jsou čipovaná (aby množitelům nevznikaly „zbyteč-
né náklady“).

Ø Štěně vám nabídnou předat někde na neutrálním 
území – na benzínce nebo odpočívadle, abyste 
neviděli prostředí, kde štěně vyrůstalo – 
může to sice vypadat jako vstřícný 
krok, ale nenechte se mýlit – slušní 
chovatelé psů s PP vás klid-
ně nechají přijet se podívat 
na štěně dvakrát i vícekrát, 
vidíte ho v jeho domácím 
prostředí, můžete si např. 
i vybrat z více jeho souro-
zenců a máte jistotu, že 
nepodporujete nelidské 
zacházení a utrpení.

Pro ilustraci uvádíme 
fotografi i z množírny, abyste 
si mohli udělat obrázek toho, 
v jakém prostředí pejsci, fenky 
a štěňata „žijí“.(zdroj: internet)

Majitelé množíren mají tato zvířata většinou 
schovaná před veřejností v osamělých velkých bu-
dovách, např. bývalých zemědělských družstvech, 
kravínech, lihovarech apod. Množitelé chtějí využít 
tato zvířata doslova a do písmene do poslední kap-
ky, takže je krmí jen minimálně, neposkytují jim do-
statek vody, krmiva a volného prostoru. Feny, které 
pro vyhublost nemohou zabřeznout a jsou zbídače-
né častými porody, podomácku vedenými císařský-
mi řezy bez umrtvení, nemocná štěňata nebo stará 
zvířata bývají bez milosti vyhozena na ulici, končí 
v útulku, nebo jsou utracena. Vzhledem k nulové 

kontrole 
a koncentra-
ci co nejvyšších 
zisků je samozřej-
mostí množení příbuzných 
psů mezi sebou. Majitelé si sami vybírají psa, kterým 
bez jakékoliv kontroly nakryjí fenu bez ohledu na je-
jich zdraví, původ, povahové či jiné vlastnosti. 

Toto vše se může dít právě jen u psů bez průkazu 
původu, jejichž „chovatelé“ nejsou nijak kontrolová-
ni, nevztahují se na ně pravidla o chovu, psi nejsou 
čipováni, ani jinak označeni, na tyto „chovy“ nemají 
množitelé živnostenský list a veškeré jejich příjmy 

z této činnosti jsou nelegální a nezdaněné. 

Koupí takovéhoto štěněte – 
ačkoliv trochu ušetříte – pod-

porujete činnost množitelů – 
nadprodukci štěňat, držení 
psů v otřesných podmín-
kách, jejich zubožování 
a týrání jak psychické, 
tak i fyzické.
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Liga na ochranu zvířat

Dagmar Kubištová
předsedkyně LOZ

Ing. Ivana Nedvědová
člen LOZ
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SKVĚLÉ TIPY

Korutanský koupelový dům u je-
zera Millstätter See. Koupel 
ve vyhřívaném venkovním 
bazénu s výhledem na je-
zero, luxusní wellness.
www.badehaus-mill-
staettersee.at

Ladinské muzeum 
ve Vigo di Fassa ma-
puje historii, kulturu 
a současnost tohoto 
hrdého alpského národa.
http://www.istladin.net

Grantium v Radentheinu 
je interaktivním muzeem, postaveným 
přímo ve štole, kde se ve velkém těžili 
korutanské granáty, tedy obdoba těch 
českých. Po prohlídce si můžete ze skály 
sami granáty vysekat a odnést jako 
suvenýr.
www.granatium.at

1.

2.

3.

PENZION RUT - PO STOPÁCH LEGENDY

Máchovo jezero je stále jedním z nejoblíbenějších 
míst v Čechách. Na jeho březích je řada 

možností k ubytování. Penzion Rut 
ve Starých Splavech je ale zcela vý-

jimečný. Je to nejstarší penzion, 
který u jezera nabídl své služby-

již v roce 1926. Dodnes patří 
rodině Formanů. A nejedná 
se o shodu jmen! Ano, právě 
zde vyrůstal náš světoznámý 
režisér Miloš Forman. V jeho 
pokoji se dnes dokonce 
můžete ubytovat, má číslo 
16. Penzion leží na dohled 

jezera. Stavba, přestože už 
je moderně vybavena, dýchá 

stále duchem meziválečné 
doby. Penzion nabízí uby-

tování se snídaní a kom-
pletními službami jako je 

bar, místnost s krbem, herna pro 
děti, wifi  atd.

CENY UBYTOVÁNÍ:
dvoulůžkový pokoj se snídaní 
od 1.040 Kč/noc

www.pensionrut.cz

Jaro a léto u jezer
a v horách
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RÁJ DĚTÍ, VÍNA A RYBÁŘŮ

Novomlýnské nádrže jsou opravdovou oázou re-
kreace na jižní Moravě. Hned pod Pálavskými vrchy 
ve známé vinařské obci Pavlov leží penzion Nad 
jezerem. Název říká o jeho umístění vše. Navíc 
leží přímo na trase cyklostezky, takže je 
vhodným místem nejen pro milovní-
ky koupání a vodních sportů, ale 
také lze odsud vyjíždět za krá-
sami jižní Moravy na kole. 
Mimochodem kola si tu 
lze také za malý poplatek 
zapůjčit. Novomlýnské 
nádrže jsou rovněž rájem 
rybářů. Ubytování je 
zajištěno v kompletně 
vybavených apartmánech, 
návštěvníci mohou využít 
i jeden dvoulůžkový pokoj. 
V ceně je zahrnuto parkování 
a wifi . V sousedství penzionu 
se nachází vinný sklípek, v němž 
lze domluvit degustaci výtečných 
místních vín.

CENY UBYTOVÁNÍ:
dvoulůžkový apartmán od 750 Kč/noc
dvoulůžkový pokoj od 500 Kč/noc

www.ubytovanipavlov.cz

LUXUSNÍ BYDLENÍ U LADINŮ

Val di Fassa je jedním z ladinských alpských údolí. 
Ladinové, původní obyvatelé Alp, si zde stále 

udržují svůj jazyk a kulturu. Statek Majon da 
Mont leží vysoko na stráni nad obcí Vigo di 
Fassa. Je kompletně nově zrekonstruován 
v tradičním stylu s moderními prvky. V Dolo-
mitech můžete ochutnat místní speciality servírova-
né k snídani, ale je možné si zakoupit i pobyt s po-
lopenzí nebo využít nabídky obědů. Samozřejmostí 
je wifi  a parkování přímo u statku. Statek je ideální 
základnou pro letní aktivity v Alpách.

CENY UBYTOVÁNÍ:
dvoulůžkový pokoj se snídaní od 40 EUR/osoba/noc

polopenze (tříchodová večeře) 18 EUR/osoba/den

www.agriturmajondamont.it

BIOSTATEK U KLENOTU KORUTAN

Jezero Millstätter See je označováno za korutanský 
klenot. Na jeho březích už od 19. století vyrůstaly 
letní vily rakousko-uherské aristokracie. Nad jeze-

rem se nachází náhorní plošina, kde najdete 
biostatek Bacherhof. Z jeho pokojů 

je asi nejkrásnější výhled na celé 
jezero a okolní alpské vrchol-

ky. Statek nabízí ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích 

nebo ve dvou až šestilůžko-
vých apartmánech. Kromě 
ubytování se snídaní se 
tu můžete účastnit péče 
o dobytek, kurzu pečení 
chleba nebo využít malé-
ho wellnessu a oblíbené 
venkovní koupele pro dva 

v dřevěném sudu s výhle-
dem na jezero.

CENY UBYTOVÁNÍ:
dvoulůžkový pokoj 

od 32 EUR/osoba/noc
apartmán od 70 EUR/2 osoby/noc

www.biobauernhof-kaernten.at
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e-mail: pavel@wolfdog.cz



Jarní únava není jen mý-
tus, ale opravdu existu-
je. Dlouhé zimní období 
se totiž podepisuje jak 

na naší tělesné, tak i du-
ševní kondici. Jak tedy za-

točit s jarní únavou? Pomoci 
může změna jídelníčku, do-
statek pohybu, otužování či 
dostatek vitaminů.

Otužování na posílení imunitního systému

Otužování je jedna z nejstarších a nejúčin-
nějších metod na posílení imunity a srdce 

a pomáhá i jako prevence proti chřip-
kám, nachlazením a všem nemocem 
dýchacího ústrojí. Při otužování 

se dokonce vyplavuje hormon 
štěstí – endorfi n, 

zvyšuje se 
pružnost cév 
a stabilizuje 
se hladina 

cholesterolu. 

a jak se jí vyhnout?

Zdraví
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Nejlepší je začínat s otužováním vzduchem, tedy 
pomalu snižovat teplotu v místnostech, chodit co 
nejčastěji ven a spát při otevřeném okně. S otužová-
ním vodou by se mělo postupovat také pomalu. Pro 

začátek stačí otírat se žínkou namočenou ve stu-
dené vodě a až po několika týdnech by mělo 

přijít na řadu sprchování nejdříve ve vlaž-
né vodě s jejím pozvolným ochlazo-

váním. Důležitý je také postup 
otužování ve sprše, nikdy by 

se nemělo začínat otužovat 
odshora, je zapotřebí otužo-
vat se naopak od nohou až 

nahoru k srdci a celé otužování 
by nemělo trvat více než tři minuty. Je 

zaručené, že výsledky takového otužování 
se u vás projeví již po několika týdnech. Budete 

se cítit lépe a vaše tělo bude více odolné 
vůči vnějším vlivům.

Vitaminy
vždy pomohou

Jarní únava vzniká také 
z nedostatku slunečního 
svitu, v jehož důsledku 
tělu schází důležitý vita-
min D. Sluneční záření 
také nepřímo podporuje 
tvorbu serotoninu. První 
jarní dny se tedy pokuste 
strávit co nejvíce venku 
a chytejte sluneční paprsky 
:) Významný zdroj vitaminu 
D poskytují také tučné mořské 
ryby jako losos či tuňák, proto 
je nezapomeňte zařadit do svého 
jídelníčku. Menší množství vitaminu D pak 
obsahuje například vaječný žloutek či žampi-
óny. Povzbudit váš organismus může také 
vitamin C, který je nezbytný pro tvorbu 
kolagenu a doplňuje energii organismu. 
Vitamin C naleznete zejména v citru-
sových plodech či šípku, rakytníku 
a rajčatech.

       Změna jídelníčku

Dalším pomoc-
níkem proti jarní 
únavě je změna jí-

delníčku. Zkuste svůj jídelníček odlehčit a jezte více 
zeleniny a ovoce. Hutná zimní jídla nahraďte saláty 
a lehce stravitelnými potravinami bohatými na vita-
miny. K lehčímu jídlu zkuste zařadit různé bylinné 
a pročišťovací čaje. K detoxikaci organismu mohou 
přispět také různé půsty. Těm, kdo se na půst zrov-
na necítí, se doporučuje alespoň vynechat tučná 
jídla, alkohol, kávu a šetřit solí. Namísto sladkých 
limonád zařaďte do svého pitného režimu více oby-
čejné vody s citronem, výsledky budou jistě velmi 
brzy znát a na jarní únavu si v záplavě vitaminů ani 
nevzpomenete.

              Jarní únava u vašeho psího miláčka

Asi jste si všimli, že zvýšená únava se s přícho-
dem jara projevuje také u vašeho pejska. 

I na něj působí výkyvy počasí a změ-
ny tlaku, které se někdy projevují 

malátností, třeba i zažívacími 
potížemi a menší tělesnou 

výkonností. Obohaťte proto 
i jeho jídelníček, a to ze-
jména o hroznový cukr, 
ovesné vločky a čerstvé 
zelené lístky – například 
kopřiv. Pokud se s ním 
procházíte ve vhodné 
zeleni, určitě si vhodnou 
rostlinu najde i sám.

Eva Ranglová
e-mail:

e.ranglova@wemakemedia.cz
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Prázdné kalorie
aneb jak              dietologa

Fejeton
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Termín prázdná kalorie se v dobách minu-
lých používal pro potraviny (tekutiny) typu 

rohlík nebo alkohol, či pro jim podobné 
výrobky. Společnou devizou těchto 
„potravin“ byla skutečnost, že nijak 
nezasytí a že je možno je konzumovat 
teoreticky v jakémkoli množství. Upo-
zorňuji, že pouze teoreticky, protože 
prakticky vypít dvě lahve tequily a sníst 
ošatku rohlíků se pro většinu popu-
lace rovná smrti. Faktem ovšem je, 
že se tato klasifi kace poněkud zvrhla 
a pojem prázdná kalorie se u popu-

lace vžil jako odůvodnění toho, že jsem 
se, přestože držím dietu, v pátek večer na fi remním 
večírku vylila jak váza a v návalu nočního hladu 
se pak doma vrhla na provizorně vyráběné 
párky v rohlíku (párek je protein, samo-
zřejmě).

V dnešní době ale výživoví poradci a die-
tologové dělají vše pro to, aby nebohým 
dietářům zavřeli všechna možná úniková 
vrátka a spojení „prázdná kalorie“ je 
téměř hanlivý termín pro něco, na co 
bychom neměli ani pomyslet, natož 
to strkat do pusy. Nutí nás zapi-
sovat si vše, co a v kolik hodin 
jsme vložili do úst, a ještě se 
odváží dotázat se, zda jsme 
při tom měli hlad.

Naštěstí, stejně jako 
jsou vrcholoví spor-
tovci o krok před 
dopingovými kont-
rolami, tak i dietáři 
mají náskok. Ne 
vše, co sníte, se 
totiž počítá.

1/ Co je k pití, není jídlo, a tedy se nepočítá 
a nezapisuje.
2/ Co jsem si zapomněla zapsat, to jsem ne-
snědla.
3/ Jídlo, které jsem utajila i sama před sebou, 
jsem nesnědla. Není důvod ho zapisovat.
4/ Co jsem snědla, když jsem se v noci vzbudila 
a šla na záchod, se nepočítá, protože jsem šla 
přeci čůrat a ne jíst.
5/ Jídlo, které jsem snědla „společensky unave-
na”, si nepamatuji, a proto ho nezapisuji.
6/ Cokoliv, co má menší objem než polévková 
lžíce, nestojí za to, abych zapisovala.
7/ Jídlo, které dojídám po někom jiném, se ne-
počítá, protože to vlastně není moje jídlo.

8/ Jídlo, u kterého nemůžu zjistit energetic-
kou hodnotu, žádnou nemá.
9/ Jídlo, které sním před cvičením, se 
nepočítá, protože ho hned spálím.
10/ Takže, dámy, které pondělí hodláte 
začít?

Poznámka redakce: v časopise určeném 
zdravotním sestřičkám jistě není zapotřebí 

uvádět vysvětlení pojmu prázdná kalorie 
na pravou míru. Ale pro jistotu, 

aby nás nikdo nemohl nařknout 
z matení veřejnosti: prázdné kalo-
rie se nacházejí v potravinách, 
které mají vysoký obsah kalorií, 
ale jen málo živin, jako jsou vi-
taminy, minerály, antioxidanty, 
aminokyseliny nebo vláknina. 

A tak tequilo-rohlíkovou di-
etu nemůžeme s klidným 

svědomím doporučit :)

Jana Hamplová
e-mail: 
j.hamplova@wemakemedia.cz

obejít



1 ST PRAGUE INTERDISCIPLINARY BREAST ONCOLOGY

AND ONCOPLASTIC SURGERY MASTERCLASS

ANNOUNCEMENT

Organizer We Make Media, s. r. o. / tel.: +420 775 888 030
Contact e-mail p.zavodna@wemakemedia.cz
www.praguebreastoncology.com Gold Workshop Partner

MEETING WITH PARTICIPATION OF 
DECISION MAKING EXPERTS IN ONCOPLASTIC SURGERY 
FROM UNITED KINGDOM AND CENTRAL EUROPE

NURSE EDUCATION WORKSHOP

Date 21st – 22nd April 2016
Location Hotel Don Giovanni Prague ****, Vinohradska 2733/157a, 130 20 Prague 3
Chairs prof. Jerome Pereira | Dr. Ondrej Mestak
Medical disciplines Oncology, Plastic Surgery, Mammology, Surgery
Language of workshop English

22nd April 2016, 15:00 - 18:00
 Developing Breast Care Nursing Services in your Local Hospital

 Mrs. Karen Flores / Senior Breast Care Nurse Specialist, James Paget Hospital, UK

Norwich Medical SchoolCzech Society
of Plastic Surgery

Czech Society
for Oncology 

Institute for Postgraduate 
Medical Education

Czech Surgical 
Society

Hospital Na BulovceFirst Faculty of Medicine, 
Charles University 
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Osmisměrka

A K N E N A P O H Á D K A N M

N A B Y R L E V L A S Y Í I S

I Č O O K O Ě R M Á S M M U O

V O D N T Z J Á J É S I M C K

O K L A D N M O J A N Á E O T

D O Á A L A Í I J O R Á T P N

E L K R K CH N K J Í N O Í Á I

M Á S L O N A L R E P S D N R

F D Á R E K A R N Y E T P E Y

I A E Y O D N D U K R R P K B

N L K S O N I É Á O S O L U A

Á É T R O N Ř S L H R J N N L

L I Í K Ů P E C K C I R Á O A

E Ř E S O Ž P V E T O P K P K

P Ů E L U Č E L R S I N L I Č

O T E P N B Á O A L Y Í A Č A

A N B A Í N U R U K Á V D Á K

O R E N A K U T E F L O N K U

A T A N M O K L E K N Í N V K

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
i v tomto čísle pro vás máme připravenou osmisměrku. Čtyři z vás, kteří nám zašlou správnou 
tajenku, obdrží publikaci Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. Kniha je přínosná pro 
všechny, kdo přijdou s problematikou ošetřovatelství do styku.

Vyluštěnou tajenku nám zasílejte do 1. 6. 2016 na elektronickou adresu: redakce@sesterna.cz.
Knihy věnovalo nakladatelství GRADA Publishing, a. s. Od svého založení r. 1991 si vybudovalo 
pozici renomovaného nakladatelského domu a největšího tuzemského nakladatele odborné 
literatury. Ročně vydává téměř 400 novinek z více než 40 oborů a v celkem 152 edicích.

Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti 
aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální 
odborné kvalitě, včas, v optimální formě a rychlé dostupnosti. Autoři knih nakladatelství 
GRADA patří proto k nejlepším českým odborníkům v daných oblastech.

BODLÁK
BOTNÍK
COPÁNEK
ČOKOLÁDA
DÁREK
DISK
FINÁLE
HÁDANKA
HVĚZDA
CHLAD
JARO
JASMÍN
JITRO
JOJO
KOČÁREK
KOMNATA
KOSTI
KUKAČKA
LABYRINT
LEKNÍN
LÉKY
LOKNY
MÁMA
MÁSLO
MEDOVINA
MIMINO
NÁKLAD
OCEÁN
OPIČÁK
OTEP
PANENKA
PERLA
PEŘINA
PÍSEK
POHÁDKA
POLENO
PORCELÁN

POSED
POTOK
PŘÍRODA
RÁMUS
ROSA
ROURA
RUKÁV
RŮŽE
ŘEPÍK
STROJ
TEFLON
TROL
TUBUS
TUKAN
TULIPÁN
VELRYBA
VLASY
ZMIJE

TAJENKA

VÍCE NA WWW.GRADA.CZ



Staňte se naší kolegyní / naším kolegou  
ve Fakultní nemocnici v Motole

Lucie Křapková, tel.: 224431050, e-mail: lucie.krapkova@fnmotol.cz 
Danuše Chroustovská, tel.: 224431100,  e-mail: danuse.chroustovska@fnmotol.cz 

   Dobré platové podmínky

Podpora celoživotního vzdělávání

Stipendium v posledním ročníku VOŠ, VŠ  
(2000,- Kč/měsíc)

Levné ubytování pro mimopražské  
(500,-Kč/měsíc/osoba na dvoulůžkovém pokoji)

Výhodné stravování v závodní jídelně 
 
Další zaměstnanecké výhody a benefity  
(slevový portál pro zaměstnance)

MHD zdarma

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 14.4.2016

Bonusy pro nelékařské zdravotnické pracovníky (všeobecná sestra, porodní asis-
tentka, zdravotnický asistent, zdravotnický záchranář, zdravotnický laborant, radio-
logický asistent):

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách 
www.fnmotol.cz/kariera




