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Editorial

Míša Tůmová, šéfredaktorkaMíša Tům

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Vánoce nám opět po roce klepou na dveře a měly by být pro nás 
především svátky klidu, pohody a odpoutání se od každodenního 
pracovního shonu. Pokud Vánoce prožíváte spíše hekticky 
a v poklusu při shánění vánočních dárků, nechte se inspirovat 
jedním z našich článků a objevte lék proti stresu – jógu. 
Jóga ale není jen o duševním posílení, přispívá také ke zlepšení 
fyzické kondice, což po Vánocích jistě oceníte.

Pokud nejste typ, který dává o Vánocích přednost válení se 
u pohádky s hromadou cukroví na talíři, určitě se nechte inspirovat 
několika tipy, kam vyrazit za lyžováním k sousedům i dále.
A abychom nezapomněli na naši pokožku, která je v zimě obzvlášť 
namáhaná, jak o ni pečovat v tomto období poradíme v jednom 
z našich článků, vyzkoušet můžete také některou z úžasných 
přírodních masek, či si dopřát pohodovou lázeňskou atmosféru 
u vás doma.

Pokud si přes svátky najdete také chvilku volna, budeme rádi, 
pokud ji věnujete naší osmisměrce, a budeme se těšit na zaslané 
tajenky. Na tři vylosované soutěžící čeká odměna – tentokrát balíčky 
špičkové aromaterapeutické biokosmetiky Saloos. 

A na závěr ještě moudrá rada: Vánoce jsou krásné a klidné jen 
tehdy, když si je krásné uděláme. 

Přeji všem pohodové Vánoce dle vašich představ a šťastný vstup 
do nového roku.
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Rozhovor

4

1) Zavzpomínejte, Kájo, na finálový večer, když na pódiu 
vyhlásili Vaše jméno a pak i Vaši výhru – zapůjčení vozu 
Škoda Rapid od společnosti PŘEROST A ŠVORC AUTO.
Jaké byly Vaše pocity, když Vám pan Přerost předal 
symbolický klíč k vozu?

Na vyhlášení a vlastně celou soutěž strašně ráda 
vzpomínám. Vždycky mi naběhne husí kůže... 
a auto? Slyšela jsem křičet kamarádku: Kájo, to je 
auto... vyhrála jsi auto!!! Pro mě to v tu chvíli bylo 
jak v mlze... nedokázala jsem se úplně soustředit... 
myslela jsem jen na to, že jsem nemocnici a ani 
sobě neudělala ostudu… a pan Přerost? Velmi 
sympatický pán, s ještě sympatičtějším klíčem 
od krásného auta...

2) Řídila jste dnes auto do Pra-
hy? Vzpomínám si, že když jste 
odjížděla, bála jste se, aby Vás 
po Praze někdo nenaboural, tak 
řídil váš manžel.

Do Prahy řídila kamarádka 
Radka, říkáme jí Miss vojan-
da... je to voják z povolání 
a kromě tanku řídila už skoro 
všechno. Přiznávám se, že ta Pra-
ha ve mně pořád budí respekt, a tak 
se spolu s Jančou, pro změnu Miss 
benzinkou, klidně necháme povozit Radkou... 
a nakonec... ať z té výhry holky taky něco mají, no 
ne? Kdy se jim poštěstí řídit auto s nápisem Miss 
sestra...

3) Také vím, že jste dala autu přezdívku, 
prozradíte nám ji? :)

Je to pravda, autíčko dostalo jméno hned na fi ná-
lovém večeru... říkám jí Sněhurka... krásná, bílá... 
Ta Sněhurka z pohádky se rozpustila nad ohněm 
a já jsem pro změnu musela Sněhurku vrátit, takže 
ta podobnost se nedá zapřít. Na to jméno si ale 
okamžitě zvykli úplně všichni... synové si ji zami-
lovali ... dělali dojem na slečny... vůbec si neumím 
představit, že by se jmenovala jinak.

4) Jak se s autem jezdilo?

Sněhurka je jak šitá na míru pro ženy... ladná 
konstrukce, krásný vzhled, velký kufr... a je taková 
živá... my máme renaulta... mimochodem mu říká-
me Renné... a ten je děsně línej... :)

5) Podnikla jste s autem nějaký 
větší výlet? Kam to bylo?

Myslím, že jsem Sněhurku 
za těch šest měsíců využila... 
dennodenně do práce, to je 
50 km každý den, byli jsme 
třikrát na Slovensku, dvakrát 
v Praze a pak na menších vý-
letech po okolí. Docela to budí 
pozornost... nápisy jsou viditel-
né… nejhorší je to na parkovišti 

před nějakým hypermarketem... 
to vás okukují ze všech stran... 
to aby člověk pořád jezdil 
upravený, načesaný...
smích... co by si pomysleli, 
kdyby z auta vylezlo nějaké 
strašidlo.

6)  Kolik kilometrů jste s autem 
tedy za těch 6 měsíců ujela?

Teď nevím přesně. Musela bych se 
jít podívat na tachometr, ale je to kolem 

deseti tisíc kilometrů.

7) Doporučila jste někomu přihlásit se do Sestry sympatie, 
nebo dokonce plánujete to za někoho udělat sama?

Původně jsem chtěla přihlásit svoji kolegyni Alenku, 
jenže z osobních důvodů musela ze zdravotnictví 
odejít, a to je v soutěži podmínka... ona se určitě 
vrátí, je ještě velmi mladá, takže co není letos, 
může být příští rok... nechtěla jsem to ale nechat 
bez povšimnutí, a tak jsem přihlásila svoji spolu-
žačku ze zdrávky… ještě o tom neví... udělala jsem 
to dnes, takže překvápko bude, až otevře e-mail... 
je to moc hezká, příjemná a hrozně skromná hol-
ka... pokud v sobě najde tu odvahu a dá se na voj-
nu, tak ji rozhodně budu podporovat a fandit jí... 
třeba to vyjde a korunku předám právě jí... jen ško-
da, že to všechno tak rychle uteklo... nelituju, bylo 
to fajn, získala jsem nové přátele… doufám, že 
i Tebe... byl to zážitek, který už mi nikdo nevezme, 
a je opravdu na co vzpomínat... těším se na ples!!! 
Docela by mě lákalo se s fi nalistkami sejít ještě 
před soutěží... znovu vnímat ten stres, pozorovat ty 

holky, jak se chovají, jak vystupují, a vytipo-
vat si pak adeptku na vítězství...

ale to je ještě daleko.

Za rozhovor děkuje Mgr. Eva Ranglová
e-mail: e.ranglova@wemakemedia.cz
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Sport Sport

opravdu
Cvičte

efektivně

Zapomeňte na drahá 
a časově náročná fi tness centra
Každý, kdo někdy začal chodit do fi tness centra, 
ví, že je to droga. Je to droga fyzická, ale také 
psychická.

Psychická droga proto, že tělo si po velmi krátkém 
čase na pohyb zvykne a začne vyžadovat jeho dů-
sledky. Tedy vyloučení endorfi nů, hormonů štěstí. 
A je úplně jedno, jestli štěstí pramení z toho, že 
jste si dobře zacvičili, nebo že už to máte konečně 
za sebou. 

Pokud budete cvičit delší dobu, zjistíte, že když si 
dáte pauzu, přijdou poměrně nepříjemné „absti-
nenční příznaky“. V první řadě opět ty psychické. 
Na to se ale zeptejte především svých nejbližších. 
U nás doma se po mojí dvoutýdenní cvičební 
výluce nebavila ani klika od dveří. Ani já sama jsem 
se sebou nemohla vydržet, jak jsem byla protivná. 
A nastávají také fyzické obtíže, které budete cítit 
v první řadě v zádech. Svaly, kterými jste si zpev-

nili kříž a bedra, budou vyžadovat 
pořádné prokrvení. 

Ale stojí to za to, 
protože TY VÝSLEDKY!
Když už jsme u zmíněné závis-
losti, je nutné zmínit, že největší 
závislostí jsou samotné anatomické 
výsledky cvičení. Shodíte jedno kilo 
a chcete shodit další. Zpevníte si stehna 
a chcete je zpevnit ještě víc. A když se nedaří, 
máte opravdový důvod ke špatné náladě, protože 
„droga“ už nedává, co by měla. Takže zvýšíme 
dávky? Budeme cvičit déle, nebo budeme chodit 
častěji? Ale za jakou cenu? 

Bohužel, stejně jako všechny ostatní drogy něco 
stojí, ani fi tness centrum není levná záležitost. 
Většina z nás se ale nezamýšlí, jakou částku obětu-
je na vstupy do fi tness centra a kolik času stráví 
na cestě, převlékáním, osprchováním a … ruku 

na srdce… poklábosením s kamarád-
kami a kamarády.

Protože kdybychom to spočíta-
li, tak je to ranec, a to nemu-
síme chodit do extra luxus-

ních fi tness center s ročním 
členstvím.

Toto je moje kalkulace cvičení:
Cvičím 4x týdně v dámském fi tness centru, kde se 
platí jednorázové vstupné – 105,- Kč za lekci, nebo 
posilovnu. Doprava tam mi zabere přibližně 35 

minut + převlečení před hodinou + 40 minut do-
prava domů i se sprchou. Lekce trvá 60 minut.

Cena
105,- Kč x 4 lekce x 4 týdny

1 680,- Kč/měsíc ¦ 20 160,- Kč/rok

Čas
35 min + 60 min + 40 minut = 135 min/lekci 

135 min x 4 cvičení týdně x 4 týdny
36 hodin/měsíc ¦ 432 hodin/rok ¦ (tj. 18 dní)

Dnes už se do fi tness 
center nechodí

Když to tak počítám, procvičím 
si za rok jednu dovolenou navíc. 
Časově i fi nančně. A určitě nebu-
du sama. Ale co naplat, výsledky 
potřebujeme, protože jsme na nich 

závislí. Řešení je nyní jednoduché díky 
internetu a jedné vysportované dámě 

jménem Jillian Michaels.

Tato dáma vymyslela sérii 30minutových trénin-
ků (30 minut proto, že více byste dali jen těžko, 
a pokud ano, tak jste necvičili poctivě) pro úplné 
začátečníky i ostřílené sportovce. Její tréninky jsou 
zaměřené na snižování hmotnosti, zpevnění těla 
a také např. na vyrýsování břišních svalů.

Samotným důkazem toho, že tréninky opravdu fun-
gují, je nejen její postava, ale i „před a po“ fotografi e 
těch, kteří se do jejího cvičení pustili. Je jich plný 
internet i její webové stránky www.jilianmichaels.com. 
Co si budeme povídat, důkazem efektivního cvičení 
je nejen postava instruktora, ale i jeho klientů a kli-
entek a pro nás je to stěžejní ukazatel, zda tu jednu 
dovolenou navíc obětujeme.

Všechny tréninky najdete na YOUTUBE.COM a já 
neznám nikoho, kdo by neměl výsledky.

Ať se do cvičení teprve pouštíte, nebo už máte s pohy-
bem své zkušenosti, můžete začít s komplexním hub-
noucím a tvarovacím tréninkem od prvního levelu zde:
www.youtube.com/watch?v=1Pc-NizMgg8

Nebo vyzkoušet šestitýdenní trénink břišních svalů, 
tzv. sixpack neboli pekáč buchet.
www.youtube.com/watch?v=ZJ8Zdj0OPMI

Toto cvičení vás bude 
stát 3x týdně 30 minut, 
tj. 6x méně hodin, 
než kdybyste cho-
dili do fi tka, a ani 
o korunu navíc, 
než kolik zapla-
títe za připojení 
k internetu. 

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

8

Stále častěji se však do pod-
vědomí lidí dostává duchov-
ní disciplína, která (pokud 
je prováděná skutečně 
poctivě) vás dokáže 
naučit to, s čím všichni 
čas od času bojujeme 
– dostat stres pod svou 
kontrolu. Jóga není ale 
jen o duševním posílení 
nás samotných, přispívá 
také ke zlepšení naší fy-
zické kondice. Zkusme ales-
poň na malou chvíli pro lepší 
představu lidské tělo přirovnat 
např. k automobilu. Zní to sice 
absurdně a úsměvně, ale pokusme 
extrémní přirovnání opomenout a na chvilku se 
zamyslet. Každé auto, ať už se jedná o nový model 
toho nejlepšího vozu, jaký si jen dovedete předsta-
vit, nebo o staré rezavé něco, co jen velmi vzdáleně 
automobil připomíná, oba vozy potřebují k tomu, aby 
mohly fungovat, v zásadě 5 věcí (samozřejmě velmi 
zjednodušeně). Mazání, elektřinu, chladicí systém, 
palivo a dobrého, ohleduplného řidiče. V józe pak 
jednotlivé ásany (jógové pozice) promazávají tělo. 
Svaly a klouby jsou díky jednotlivým cvikům pružné 
a ohebné, dochází k harmonizaci činnosti orgánů 
v našem těle a podpoře krevního oběhu. Celé tělo se 
zklidní a projde během cvičení kompletní regenerací. 
Jógový dech (pránájáma) nabudí pránu, tedy náš 
dech, tělesnou elektřinou. Palivem je pak potrava, 
voda a také vzduch, který dýcháme. Na závěr po ka-
ždém cvičení vždy dochází k lehké meditaci, která 
si klade za cíl naprosto zklidnit a vyrovnat mysl, tedy 
pomyslného řidiče našeho těla.

Jóga tedy označuje fyzickou, mentální a duchovní 
disciplínu a bezesporu je také fi lozofi í, jejíž počátky 
sahají až do staré Indie. Různé formy fi lozofi e, 
kterou v sobě jóga nese, nalezneme v hinduismu, 
jainismu, sikhismu a buddhismu.

    Jak začít s jógou?
Zásadní je správná technika, kterou se lze naučit 
tzv. lyengar jógou (pro svou nižší náročnost se 
doporučuje při nejrůznějších zdravotních potížích). 
Jedná se o systém cviků, ve kterých jsou začleněny 
pomůcky, jako jsou pásky, židle aj. Protože jóga 
vyžaduje velmi dobrou koncentraci na jednotlivé 
ásany a začátečníci mají často problémy s udržením 

rovnováhy, pomůcky jim poskytují 
potřebnou oporu a jistotu. Cvi-
čitelé v tomto případě doporu-
čují zadívat se až hypnoticky 
do jednoho bodu a soustře-
dit se pouze na něj. Vnímat 
bychom přitom neměli nic 
jiného než tok svých myšle-
nek. V případě, že cvičí ti po-
kročilí z nás, opory poslouží 
jako tzv. druhý učitel. Tedy 

pomáhají k lepšímu pochopení 
a zdokonalování jednotlivých 

pozic.

Jak často cvičit jógu?
Odborníci na tento druh cvičení doporučují frekvenci 
minimálně 2-3 lekcí za týden, přičemž jedna lekce 
trvá nejčastěji hodinu a půl. Alespoň v začátcích je 
ideální cvičit za dohledu zkušeného lektora, který 
poradí s držením pozic, frekvencí dechu a celkovou 
sestavou ásan.

    Jaký má jóga efekt?
Jednotlivé ásany jsou různě obtížné, a proto mají 
také odlišný účinek na naše tělo. Ty nejzákladnější 
pozice pomáhají především s budováním síly a výdr-
že. Současně pak zlepšují svalový tonus a pružnost. 
Cvičení speciálních, tzv. restorativních ásan dokáže 
snížit únavu a celkově uvolňuje psychické napětí. 
Protože se na jednotlivé jógové pozice musíme 
soustředit a snažit se v nich po určitou dobu setrvat, 
dochází také k procvičování naší koncentrace.

Jógu mohou cvičit lidé nejrůznějších věkových 
kategorií bez ohledu na míru pokročilosti či fyzický 
stav. I proto je právě toto cvičení po celém světě tak 
populární – nezáleží totiž na tom, jestli se cítíte málo 
ohební, staří, tlustí nebo hubení. Stačí si jen zvolit 
správný styl a úroveň a konečně začít!

Ing. Adéla Kratochvílová
e-mail: a.kratochvilova@wemakemedia.cz

Lék proti
stresu
Dnes, o mnoho více než v dřívější 
minulosti a vůbec v celé historii 
lidstva, musejí lidé (zejména ze 
Západu) čelit neustálým stresům, 
tenzím a zvládat nové, často 
obtížně řešitelné situace. 
Někteří sahají po lécích na
uklidnění nebo na spaní, 
jiní po alkoholu. 
V ideálním případě dávají 
lidé přednost bylinkám, 
procházkám v přírodě, 
nebo relaxují doma, 
ať už u pěkného 
fi lmu, nebo při 
posezení s přáteli. 
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a konečně začít!

éla Kratochvílová
a.kratochvilova@wemakemedia.cz
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Cestování Cestování

    Dolomity na dosah

Predazzo je jedním ze dvou větších obcí trentinské-
ho údolí Val di Fiemme. Přímo v historickém centru 
města najdete dva malé rodinné apartmánové domy 
rodiny Boninsegna. Domy Nicoleta a Volpin nabízejí 
celkem 3 apartmány. Všechny jsou určeny pro 4-6 
osob a jsou plně vybaveny sociálním zařízením, ku-
chyní a vždy dvěma ložnicemi. Jedna je s dvoulůž-
kem a druhá se dvěma samostatnými lůžky. V obýva-
cím pokoji je potom vždy rozkládací gauč se dvěma 
dalšími místy na spaní. K dispozici je mimo jiné i wifi  
zdarma a na objednávku také garáž na auto. V do-
sahu jsou všechna lyžařská střediska – Alpe Cermis, 
Pampeago, a Bellamonte/Lusia. Výhodou je, že je tu 
vše na jednom místě. Obchody, restaurace, skibus, 
ale také třeba krytá jízdárna nebo plavecký bazén. 
Přitom oba domy jsou vždy mimo hlavní ulice, a tedy 
v klidném prostředí. Predazzo má výhodnou polohu, 
i pokud sněhové podmínky nepřejí ideálně lyžování. 
Jen pár kilometrů jsou průsmyky Passo Rolle, Passo 
Valles a Passo San Pellegrino, odkud jsou nádherné 
výhledy na Dolomity. Apartmány je možné objednat 
i na méně než týden.

CENY UBYTOVÁNÍ:
4denní pobyt v apartmánu pro 4-6 osob 
od 230 EUR/týden do 400 EUR
www.appartamentiboninsegna.it Pavel Hanuška

    Švýcarsko nemusí být drahé

Stále ještě přetrvává zažitý dojem, že Švýcar-
sko je pro dovolenou velice exkluzivní a drahou 
zemí. Samozřejmě, že jsou tady luxusní středis-
ka s drahými hotely. Ale existují i možnosti, jak 
si alpskou zemi vychutnat za rozumné peníze, 
srovnatelné s jinými evropskými státy. Základem 
je najít si levné ubytování. Neplatí to, že levné 
znamená špatné. Švýcaři obecně jsou známi 
svou precizností a kvalitou. Takže i v ubytova-
cích zařízeních nižší cenové úrovně vždy najde 
turista čisté vybavení na úrovni. Nejvýhodněj-
ší možností, jak se ubytovat s celou rodinou, 
jsou apartmány nebo prázdninové domy. Lze si 
vybrat prakticky ve všech regionech Švýcarska. 
Jen je potřeba v těch nejznámějších a nejoblíbe-
nějších střediscích rezervovat svůj pobyt několik 
měsíců dopředu. Pokud se spokojíte s malými 
středisky, nebo jste ochotni na lyže dojíždět 
pár kilometrů, není problém si pobyt objednat 
těsně před dovolenou. Výhodou je, že ubytová-
ní si lze zamluvit v češtině a v ČR také zaplatit 
v korunách. Nevýhodou je, že většinou je nutné 
rezervovat pobyt na celý týden.

CENY UBYTOVÁNÍ:
Apartmán pro 3-4 osoby od 5 300 Kč/7 dní
www.interhome.cz/svycarsko

i dáleu sousedů 
dovolená

    Krkonoše z druhé strany

Polský Karpacz je lázeňské a lyžařské středisko 
v Krkonoších, hned za hranicí na druhé straně 
Sněžky. Jsou tu 2 lanovky, 5 lyžařských vleků 
a celkem 7 km sjezdovek. Apartmány Rezydencja 
Pod Śmierkami jsou velice výhodnou alternativou 
hlavně pro rodiny s dětmi. Karpacz je poměr-
ně nevelkou obcí, a tak vše je tady na dosah 
bez nutnosti překonávat větší vzdálenosti. Jak 
sjezdovky, tak třeba Hotel Gołębiewski, kde se 
nachází místní atrakce – vodní park Tropikana. 
Protože Karpacz je i lázeňským střediskem, 
nechybí tu množství restaurací, obchodů i kavá-
ren. Apartmány jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením a kuchyňkou. K dispozici je také 
podzemní garáž. Vybrat si je možné z celkem 22 
apartmánů: od jednopokojových 2(+1) až po tří-
pokojové 6(+3). Ceny jsou příznivé a apartmány 
byly otevřeny v roce 2007, tedy stále poměrně 
nové a v dobrém stavu. Minimální doba pobytu je 
většinou 3 dny.

CENY UBYTOVÁNÍ:
Apartmán od 140 PZL/noc
www.rezydencjapodswierkami.com.pl

    Korutanský selský klenot

Rakouské Korutany jsou nejjižnější spolkovou zemí. 
Jsou sice v Alpách, ale už je tu příjemné klima, ovliv-
ňované středozemím. U vesnice Penk, nedaleko Möll-
talského ledovce leží zcela unikátní statek Moserhof. 
Pan majitel má zálibu v práci se dřevem, a tak před 
lety skoupil od okolních sedláků staré seníky, které 
byly na zbourání, a ze starého dřeva vystavěl u svého 
statku malebnou vesničku. Každý jednotlivý domek je 
luxusně zařízeným apartmánem k pronajmutí. Můžete 
v něm bydlet moderně, např. v kamenné podlaze 
v koupelně a selské světnici je podlahové topení. Ale 
také tradičně, protože kuchyň je kromě moderního 
sporáku vybavena i klasickým na dřevo. Součástí 
„vesničky“ je i kaplička a jeden domek slouží jako 
malé wellness. Stravovat se je možné z vlastních 
zásob, nebo přímo ve statku. Paní domácí je jednou 
z nejlepších tradičních kuchařek v Rakousku. Součás-
tí statku je i stáj s koňmi a krytá jízdárna. Lyžování je 
nejvýhodnější na Mölltalském ledovci, kde je od pod-
zimu do pozdního jara záruka sněhu.

CENY UBYTOVÁNÍ:
Domek pro 4člennou rodinu od 140 EUR/noc
www.moserhof.net
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Vzdělávání

Moderní vzdělávací portál Edusestra.cz vzdě-
lává sestry a další nelékařské profese již dva 
roky. Za tuto dobu se zde registrovalo a absol-
vovalo studium přes 2 000 uživatelů. S portá-
lem Edusestra se budete moci seznámit také 
jako s partnerem  reprezentačního plesu Sestry 
na sál, který se bude konat v únoru roku 2016. 

Edusestra je projekt společnosti Health communi-
cation s.r.o. v oblasti vzdělávání všeobecných se-
ster, porodních asistentek a dalších nelékařských 
oborů. Jeho cílem je poskytnout možnost vzdě-
lávání a osobního rozvoje bez limitů místa konání 
a termínu vzdělávací akce či stavu uživatele.

Nemůžete se zúčastnit vzdělávací akce, nehodí 
se vám termín či místo konání akce, nebo jste 
na mateřské dovolené? Každý se v současné 
době setkává s nedostatkem času. 

Video online vzdělávací portál pro studium 
odborných přednášek z pohodlí domova

Každý kurz je akreditován a zařazen 
do kontinuálního vzdělávání. Zákla-

dem je video přednáška s lekto-
rem, která vám umožní stu-

dium vybrané přednášky 
v čase, který si sami 

určíte. Kurz je 
možné kdyko-

liv přerušit 

a znovu se k němu vrátit a dokončit. Ke studiu 
máte mimo video přenášky také její tex tový přepis 
a prezentaci. Závisí tedy jen na vás, 
kterou formu si ke studiu vybe-
rete. Po zhlédnutí přednáš-
ky následuje test. Po jeho 
úspěšném absolvování 
vám systém automa-
ticky vystaví certifi kát 
s počtem kreditů, 
vaším jménem, 
tématem přednášky 
a jménem lektora. 

Znáte již video portál 
Edusestra.cz, nebo 
jste o něm zatím ne-
slyšeli?
K zahájení studia je 
nutná registrace, kte-
rá je jednoduchá 
a zcela bezplat-
ná. Po za-
registro-
vání 

Edukace
formou video přednášek na portálu Edusestra, 
vzděláváte se již dva roky s námi!

KOUZLO OSOBNOSTI BUDE HODNOTIT VEŘEJNOST I ODBORNÁ POROTA.
SESTRA SYMPATIE BUDE VYHLÁŠENA 12. ÚNORA 2016 

V NÁRODNÍM DOMĚ NA VINOHRADECH PŘI PŘÍLEŽITOSTI 
7. REPREZENTAČNÍHO PLESU SESTRY NA SÁL! 

SOUTĚŽ SESTRA SYMPATIE JE V PLNÉM PROUDU!
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.SESTRASYMPATIE.CZ

 REPREZENTAČNÍ PLES ZDRAVOTNÍCH SESTER
12. 2. 2016 | NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH | PRAHA 

WEB: WWW.CNNA.CZ
E�MAIL: KANCELAR@CNNA.CZ
TEL.: +420 222 523 818
�PONDĚLÍ 8�14 HODIN, ČTVRTEK 9�17 HODIN�

WEB: WWW.WEMAKEMEDIA.CZ
E�MAIL: INFO@WEMAKEMEDIA.CZ

TEL.: +420 778 476 475 
�PONDĚLÍ�PÁTEK 8�15 HODIN�

GENERÁLNÍ PARTNER

VSTTTUPPEENNNKY JSOUUUU JJIŽŽ V PPROOODEEJJII! VÍCCCCE INNNNFOORRMACÍ OOO VVSTTTTUPEEEENKÁÁÁCCH  
NALLLEZZNNEEETE NA WWWWWWWW.SEESTTRRYNNAASALLLL.CZ

SESY+SNS - sesterna - 210x270.indd   1 01.12.2015   11:58:36
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máte možnost ještě v současné době zaplatit 
jednorázový poplatek 480 Kč a získat neomezený 
přístup ke všem tématům a studovat po dobu 
12 měsíců. Pokud chcete jen vyzkoušet prostře-
dí portálu a systém studia, stačí při registraci 
zadat kód doporučení „sesterna“, který naleznete 
na konci registračního formuláře, vystudovat jed-
nu libovolnou přednášku a získat i certifi kát. 

Pokud se účastník zaregistruje a zaplatí jednorá-
zový poplatek do 14. 12. 2015, bude nyní studo-
vat až do 31. 12. 2016.

Díky vašemu velkému zájmu o studium na portále 
Edusestra.cz přecházíme od 15. 12. 2015 na plat-
formu největšího online vzdělávacího portálu pro 
lékárníky a farmaceutické asistenty Educomm.cz. 
Po tomto datu bude každému registrovanému au-
tomaticky přičteno 480 edubodů, což vám umožní 
absolvovat dva kurzy zcela zdarma. 

Co jsou to edubody?
Edubody získáte jako příspěvek na vzdě-
lávání po zhlédnutí honorovaných 
fi remních prezentací a absolvování 
jednoduchého testu. Honorované 
prezentace slouží vašemu osobní-
mu rozvoji a informují vás o novin-
kách na trhu produktů. Tímto vám 
systém nabídne možnost bezplat-
ného studia. Pokud nebudete chtít 
absolvovat honorované prezentace, 
můžete si zaplatit jednorázový popla-
tek 240 Kč za vámi vybranou před-
nášku. Bude zde i možnost 
výběru ze dvou zvýhod-
něných balíčků.

Komu jsou tedy kurzy určeny? 
V počátku byly kurzy akreditovány pro všeobecné 
sestry, porodní asistentky a zdravotní laboranty. 
V současné době jsou kurzy akreditovány i pro 
další nelékařská povolání, jimiž jsou: ergoterapeu-
ti, fyzioterapeuti, zdravotní záchranáři, nutriční te-
rapeuti, radiologičtí asistenti a zdravotně sociální 
pracovníci. 

Novinkou v prosinci je možnost registrace a bez-
platného studia odborných přednášek i pro 
studenty. Po jeho ukončení navíc každý student 
obdrží potvrzení o absolvování kurzu. 

Co vše naleznete na portále Edusestra.cz 
a proč si jej vybrat ke studiu? 
Tento unikátní systém vám nabízí:
◌ vzdělávání pomocí video přednášek
◌ bezplatnou registraci
◌ odborná akreditovaná témata, přednášky 
  z oblasti psychologie a osobního rozvoje

◌ online certifi kát ihned ke stažení 
◌ studium kdykoliv a kdekoliv 

a z pohodlí domova 
◌ přehledné a intuitivní ovládání

◌ moderní formu studia
◌ výběr ze tří forem přednášek

Vyzkoušejte si i vy, jaké je to 
studovat z pohodlí domova 

a ve formě video přednášek za-
řazených do kontinuálního vzdě-

lávání! Více naleznete na www.
edusestra.cz.

Redakce časopisu Sesterna

www.zilniporadna.cz
Více informací k chronickému žilnímu onemocn ní najdete na: 

Bolí vás nohy?

Máte pocit tíhy, nap tí v nohách?

Trápí vás k e ové žíly?

ZP - inzerce - 210x270.indd   1 30.11.2015   15:44:28
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Rady a recepty Rady a recepty

a vychytávky
         z něj…

Víno je od nepaměti označováno za nápoj 
bohů a přisuzují se mu magické a pra-
zvláštní účinky. Existuje spousta rčení 
týkajících se tohoto nápoje, například 
„Ve víně je pravda“ či „Víno svazuje nohy, 
ale rozvazuje jazyk“. Ve víně je sice prav-
da, je však nutno citlivě rozeznat v koli-
kátém a svázaným nohám a rozvázanému 
jazyku předejít. Pokud máte pocit, že 
jste se právě přiblížili k té správné míře 
a víno nedopijete, není nutné ho vylévat. 
Když vám zbude, můžete vyzkoušet něko-
lik následujících nápadů na jeho použití, 
jako například čistič skla, ledové kostky, 
pleťové tonikum či marináda.

Ledové kostky
Do formičky na led nalijeme zbylé víno a necháme 
zamrazit. Zmrzlé vinné kostky pak můžete používat 
jako ingredienci do polévek nebo omáček a nemu-
síte pro pár deci vždy otvírat novou láhev.

Vinná marináda
Je známé, že červené víno je doporučováno k červe-
nému masu. Z vína si také můžete vyrobit marinádu, 
do které maso naložíte, je to zcela jednodu-
ché. Smíchá se červené víno s olivovým 
olejem, čerstvou citronovou šťávou, 
bylinkami dle vaší chuti a klasickou 
solí a pepřem. Čím déle bude 
maso v marinádě odpočívat, tím 
lepší poté bude na talíři.

Hovězí pečeně 
na víně, prošpi-
kovaná slaninou 
a zalitá omáč-
kou z červeného 
vína a brusinek

INGREDIENCE
• 600 g hovězího zadního
• 40 g uzené slaniny 
  (obyčejné, bílé), na proužky
• sůl
• 2 lžíce másla a 2 lžíce slunečnicového oleje
• 2 mrkve, 1 petržel, kousek celeru, nakrájené na nudličky
• 1 malá cibule, nakrájená nahrubo
• divoké koření (1 bobkový  list, 5 kuliček pepře, 
  5 kuliček nového koření)
• 2 lžičky krupicového cukru
• 2 lžíce rajčatového protlaku
• ½ citronu, nakrájeného na plátky
• 1 lžíce červeného vinného octa
• 3 lžíce hladké mouky
• 2 lžíce brusinkového kompotu
• 200 ml červeného vína
• houskové knedlíky jako příloha

Příprava jídla
1. Hovězí maso osolte a prošpikujte slaninou – 
do masa udělejte špičkou nože díry, pak je otáčením 
nože a prstem rozšiřte a vložte do nich slaninu. 

2. Kořenovou zeleninu, cibuli a divoké koření 
zvolna a dozlatova opékejte na másle s olejem; 
trvá to šest až osm minut. Přidejte cukr, promí-
chejte a pak v tomto základu krátce a ze všech 
stran opečte maso tak, aby se zatáhlo. Podlijte 
200 ml vody, přidejte rajčatový  protlak, citron 
a ocet. Přiklopte a pečte v troubě na 180 °C 
asi hodinu a půl doměkka. Občas obracej-
te, přelévejte šťávou, případně dolévejte 
vlažnou vodu. 

3. Měkké maso vyjměte, šťávu na sporáku 
přiveďte k varu, vyduste na tuk a zaprašte 
moukou. Asi dvě minuty míchejte a pak přilijte 
půl litr vody a červené víno. Dobře prošlehej-
te a vařte za občasného míchání dvacet minut. 
Přidejte brusinky, případně dosolte či doslaďte 
a povařte ještě pět minut. Proceďte přes hustý  ced-
ník. Omáčkou přelévejte plátky masa a podávejte 
s houskový mi knedlíky.

Vinné hrušky 
s gorgonzolou 

INGREDIENCE
• 4 polotuhé hrušky
• 200 g sýru gorgonzola
• 1 balení krémového smetanového sýru 
   (bez příchuti)

• 5 – 7 dl polosuchého červeného vína
• 100 g krupicového cukru

• 1 – 2 lžičky škrobové moučky
• 3 hvězdice badyánu

• 2 kousky celé skořice
• vlašské ořechy na ozdobení

Příprava jídla
1. Omyté hrušky rozkrojte podélně na půlky a lžič-
kou opatrně vykrojte jádřinec tak, abyste vytvořili 
malý důlek. 

2. Do vyššího hrnce nebo kastrolu nalijte víno, při-
dejte cukr, skořici a badyán a přiveďte k varu. Vložte 
půlky hrušek a povařte je 2 minuty. Pak je odstavte 
z ohně a nechte vychladnout nejlépe do druhého 
dne (hrušky musejí zůstat stále potopené). 

3. Hrušky sceďte a v trošce slitého ochuceného vína 
rozmíchejte škrobovou moučku. Zbylé víno přiveďte 
k varu, vmíchejte do něj rozmíchaný škrob, krátce 
povařte do zhoustnutí a nechte vychladit. 

4. Gorgonzolu rozdrobte a rozmíchejte v misce s kré-
movým sýrem. Touto směsí naplňte od-

kapané hrušky, každou ozdobte 
ořechy a rozdělte je na dezert-

ní talířky. Podlijte je trochou 
vychlazené vinné omáčky 
a podávejte s čerstvě 
upečenou křupavou 
bagetou a dobrým 
sladším vínem.

Dobrou chuť!

ednodu-e
ovým

Pleťové tonikum
Ze zbylého vína si také můžete 
udělat perfektní pleťové toni-
kum. Víno je zdrojem přírodních 
antioxidantů – polyfenolů, které 
odbourávají volné radikály, které 
způsobují stárnutí pokožky a za-
nechávají pleť rozjasněnou a jem-
nou. Víno stačí nanést na tamponek 
a krouživými jemnými pohyby pleť vyčistit. 
Vínem si můžete vylepšit také koupel, kterou si 
po jeho přidání určitě užijete, a prospějete tím i své 
pokožce, která se po takové koupeli zpevní a bude 
jemná.

Čistič skla
Bílé víno lze použít i jako perfektní čistič skleněných 
ploch. Čistič si vyrobíte jednoduše – do rozprašo-
vače nalijete vodu, přidáte čtyři lžíce vína, smícháte 
a pak již jen nastříkáte na skleněnou plochu, kterou 
vyleštíte papírovou utěrkou. 

Tip!
Připojujeme ještě skvělý trik. Většina z nás se již 
někdy polila červeným vínem a všichni víme, že 
není jednoduché se takové skvrny zbavit. Jak 
na to? Řešení je jednoduché, skvrnu od červe-

ného vína ještě začerstva polijte vínem 
bílým a lehce přetřete houbičkou. 

Skvrna buď zmizí úplně, nebo ji 
pak lehce vyperete v pračce. 
Možná to zní bláznivě, ale věřte, 
že to funguje.

Mgr. Eva Ranglová
e-mail: e.ranglova@wemakemedia.cz
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Vždy jsem snila o tom, jak budu jednou cestovat 
po světě a poznávat nové kultury. Lákalo mě 
zkusit žít a pracovat v zahraničí, získat nové zku-
šenosti a zdokonalit se v angličtině. Chtěla jsem 
si také něco našetřit a pořídit si vlastní byt, což 
ani při plném pracovním úvazku na plastické 
chirurgii nebylo možné, a tak jsem ještě na po-
loviční úvazek učila, abych si přivydělala. Bylo 
to vyčerpávající. Po celou dobu jsem bydlela 
na ubytovně, což už jsem nechtěla, ale zároveň 
se mi nelíbilo zadlužit se na celý život, a tak 
jsem se rozhodla, že si na byt pojedu vydělat 
někam do zahraničí. 

V časopise jsem zahlédla inzerát společnosti G5 
Plus, která zprostředkovává zdravotníkům práci 
v zahraničí. Zaujala mě nabídka možnosti pracovat 
v exotických zemích a příslib vysokého fi nančního 
ohodnocení. Bylo rozhodnuto. 

Navštívila jsem informativní schůzku 
pražské agentury G5 Plus, kde jsem si 

rovnou zkusila napsat cvičný test z anglič-
tiny a absolvovala jsem také osobní pohovor 

s konzultantkou, která mi na základě mého 
pracovního profi lu navrhla plán mojí přípravy před 

odletem. Následovala série vyplňování dotazníků, 
účast na různých kurzech, pohovory atd. Pak už jen 
podpis pracovní smlouvy a hurá za dobrodružstvím! 
Bylo také fajn, že v G5 Plus mi zařídili veškeré po-
třebné formality a dokumenty, tudíž jsem nemusela 
obíhat ambasády a ministerstva. Dokonce obstarali 
i víza a letenku. V zahraničí jsem pracovala v ne-
mocnici na VIP oddělení a starala jsem se i o členy 
královské rodiny. Nemocnice se pyšní mezinárodně 
nejuznávanější akreditací Joint Commission Inter-
national a tím, že zaměstnává vysoce kvalifi kované 
pracovníky z mnoha zemí. Díky tomu mám doposud 
přátele skoro z celého světa. 

Na oddělení jsem zastávala pozici tzv. "incharge", 
což je obdoba naší staniční sestry, a tak jsem k péči 

o pacienty přebírala navíc 
zodpovědnost za chod celého oddělení. 
Zpočátku bylo náročné zvyknout si na nové prostře-
dí, přístroje, pomůcky, jiné názvy léků a komunikovat 
celý den v angličtině, ale vše jsem nakonec zvládla. 

Bydleli jsme v luxusním ubytovacím komplexu, kde 
byly k dispozici tenisové kurty, bazén, sauna, fi tness 
či minimarket. Přestože jsem původně plánovala 
vycestovat jen na rok, nakonec jsem v přímořském 
městě Jeddah strávila téměř šest let. Už to bude 
více než rok, co jsem se vrátila domů, a musím 
říct, že se mi po tamním životě i přátelích stále 
stýská. 

Díky pracovnímu pobytu v za-
hraničí se mi naskytla příležitost 
k cestování, které bych si jinak 
pravděpodobně nikdy, v tak 
hojné míře, nemohla dovolit.

Dovolenou jsem měla 2x ročně, 
celkem téměř dva měsíce, 
tudíž kromě návštěvy rodiny 
a přátel doma jsem si vždy 
zaletěla ještě do jiných zajíma-
vých zemí.

Nad fotkami s nostalgií 
vzpomínám na všechny moje 
krásné zážitky a v současné 
době uvažuji o návratu zpět.

Mgr. Lucie Karalová

Další informace o práci v zahraničí pro zdravotníky 
najdete na stránkách www.g5plus.cz.
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Krása Krása

Za pleťovou masku již nemusíte utrácet 

stovky korun v drogeriích. Můžete si ji 

vyrobit ze surovin, které máte doma. 

Poslouží vám stejně, a navíc výroba 

takové masky může být i zábava. 

Přinášíme vám tedy několik tipů 

na pleťové masky a věříme, že si 

jejich výrobu i aplikaci následně užijete. 

Při volbě surovin pro masku i výběr jejího 

typu musíme vždy přihlížet k typu své pleti. 

Pleť je potřeba před nanášením masky připra-

vit a důkladně vyčistit. Dobré je také ji 

prohřát, aby lépe vstřebala vitamíny 

a složky masky. Pleť můžete pro-

hřát například nad horkou lázní. 

Masku aplikujeme stejnoměrně, 

v tenké vrstvě. Vynecháváme oblast 

očí a rtů a necháme působit 15-20 minut. 

Poté masku důkladně opláchneme vlažnou 

vodou, osušíme a pleť namažeme 

oblíbeným hydratačním 

krémem.

AVOKÁDOVÁ MASKA

Maska je výživná, regenerační a vhodná pro 
všechny typy pleti, zejména pak pro 

zralou pleť. Avokádová maska 
navrací pokožce pevnost a svě-
žest, a to díky velkému množství 
výživných a hydratačních látek. 

K přípravě masky budeme potře-
bovat jedno avokádo, lžičku medu, 

lžičku bílého jogurtu a lžičku citronové šťávy, 
případně je možné přidat lžičku vlažné vody, aby 
maska rychle nezasychala. Avokádo oloupeme 
a vyndáme pecku. Lžičkou je rozmačkáme na kaši, 
přidáme zbylé ingredience a promícháme.

HEŘMÁNKOVÁ MASKA

Na masku budete potřebovat 100 g suše-
ných květů heřmánku, vroucí vodu 

a obvaz, či gázu. Květy heřmán-
ku vložíme do misky a přele-
jeme vroucí vodou. Heřmánek 
nasákne vodu a výsledkem by 

měla být kašovitá hmota. Hmotu 
necháme deset minut odležet a poté 

do ní namáčíme několikrát přeloženou gázu, kterou 
přikládáme na obličej či dekolt a necháme alespoň 
10 minut působit. Poté je potřeba masku důkladně 
smýt. Heřmánek je známý nejen pro své zklidňující, 
ale také stahující, čistící a hojicí účinky. 

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

JABLEČNO-SKOŘICOVÁ MASKA

Tato maska je vhodná pro mastnou, smíše-
nou či normální pleť. Budeme potřebovat 

jedno zralé jablko, lžičku bílého jogurtu, 
půl lžičky mleté skořice, lžičku medu 
a lžičku ovesných vloček. Jablko oloupe-
me, nastrouháme a smícháme s ostatní-

mi ingrediencemi. Směs jemně naneseme 
na pleť a necháme působit. Tato maska 

čistí pleť, hydratuje pokožku a čistí póry.

HROZNOVÁ MASKA

Tato maska je vhodná pro normální a smíšenou 
pleť. Zhruba 20 hroznů rozmixujeme společ-

ně s bílkem, čtvrtkou grapefruitu, čtvrtkou 
citronu a čtvrtkou jablka. Směs naneseme 
na pleť a necháme ji pracovat. Vitamíny 

z hroznů, jablka a grapefruitu pokožku 
zjemní a citron pleť krásně vypne.

BANÁNOVÁ MASKA

Banánová maska je směsí rozmačkaného 
banánu, lžíce jogurtu a lžíce olivového 

oleje. Masku naneste a nechte alespoň 
15 minut působit. Oplachovat by se 
měla teplou vodou. Banánová maska 
je vhodná především na citlivou pleť, 
které dodává zdravou barvu a na niž má 

omlazující a vyhlazující účinky!

pleťové masky

e

Tato
no

j

m
na

či tí p

ba

é ji 

y 

t

Tato m
ple

n
c
n

z
zjem

všec
zr
n
ž
v

K 
bovat

Na masku bu
ných

a o
k
je
na

mě
nechám

PVA EXPO PRAHA 
PRAHA 9 – LETŇANY

11. – 12. 3. 2016
9. – 10. 9. 2016

KOSMETICKÝ VELETRH
• Současné trendy v kosmetice a vizážistice

• Kadeřnické show

• Módní přehlídky

• Wellness, Spa, zdravý životní styl

• Anti-aging program, přírodní péče

• Masáže, aromaterapie

• Regenerace, relaxace

• Soutěže: 
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Fotomakeup by Štěpánka Podroužková

Nail art, Manikúra, Prodlužování řas

• Junioři: 

 Make-up, Účesy, Bodyart

 Fashion design
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ciální „zimní" krémy, které jsou 
hutnější, výživnější a vytvá-
řejí na naší pleti ochrannou 
vrstvu proti větru, chladu 
a mrazu.
Pravidlo 3 minut zůstává, 
tj. doba, do kdy musíme 
nanést náš krém, protože 
po uplynutí této doby se 
naše póry uzavírají a výživné 
látky z krému se nedostanou 
tam, kam je potřeba.
A samozřejmě pleť chráníme 
pudry, make-upy, CCkrémy před 
vlivy vnějšího prostředí. Vybíráme je dle 
odstínu naší pleti.
Ani v tomto období nesmíme zapomínat na ochranu 
proti UV záření. Toto záření, a hlavně to škodlivé, 
proniká na naši pleť, i když je pod mrakem, a tak ne-
smíme zapomenout na nutnou ochranu. Tu dodáme 
pleti buď séry s ochranným faktorem, která chrání 
naši pleť zevnitř, až ze škáry, kam tato séra pronikají. 
Dále pak krémy s vhodnou ochranou, anebo vhod-
ným make-upem s UV faktorem. Ještě si připomeň-
me, že i v zimě je třeba, stejně jako v jiném ročním 
období, pečovat o pleť pravidelně, a to 2x denně. 

Chyby v péči o pleť

Naše pleť reaguje na roční období a změny klimatu, 
a proto naše péče vypadá jinak v zimě a jinak v létě, 
to už také víme z minulého článku. Jak ale může 
naše pleť dopadnout, když o ni budeme nevhodně 
pečovat právě v zimě? Dozvěděly jsme se, že se 
naše pleť v zimním chladném období vysušuje, po-
kud budeme stále používat krémy, které používáme 
celoročně, ty naši pleť dostatečně neochrání, tzn. 
že propustí na povrch více vody z naše-
ho organismu, než by bylo potřeba. 
Tato voda nám na povrchu pleti 
zmrzne, a tím vznikají poruchy 
pleti, jako jsou zarudnutí 
(dehydratace), popraskané 
žilky a další mikropraskliny 
v pleti, které nemusejí být 
na první pohled viditelné, 
ale zanechají naši pleť po-
drážděnou a přecitlivělou.

S vhodnou volbou péče 
o pleť pro každou jednu 
z vás vám v našem kosmetic-
kém studiu ráda pomohu jak 

já, tak kosmetické poradkyně spo-
lečnosti Mary Kay z mého týmu. 
Pomůžeme vám s vhodnou péčí, 
která bude ušitá na míru právě 
vám, naučíme vás, jak efek-
tivně a účinně pečovat o vaši 
pleť, abyste zbytečně netrávily 
v koupelně drahocenný čas, 

když naše péče může být rychlá 
a účinná, pokud víme, jak na to, 

a pokud máme zvoleny ty správné 
přípravky. Pomůžeme vám vyřešit 

vaše případné problémy s pletí a v ne-
poslední řadě vás naučíme, jak používat 

make-up a jak se nalíčit na běžný všední den, 
nebo na různé životní události a příležitosti.

Pleť
Jak jsme si již říkaly v některém z předchozích čísel 
tohoto časopisu, je naše pleť největším a velmi důle-
žitým orgánem našeho těla. Už víme, že na kvalitu 
a stav naší pleti má vliv hned několik faktorů, mezi 
něž patří mimo jiné i kvalita naší péče.
Víme také, že naše pleť začíná stárnout okolo 25. 
roku, kdy, jak jsme si říkaly, dochází k pozvolnému 
ochabování elastinu a navíc přirozenému úbytku 
kolagenu. Mluvily jsme rovněž o tom, že zdaleka ne-
můžeme naši pleť ani naši péči o ni srovnávat s péčí 
našich maminek a babiček, a to hlavně z důvodu 
rozdílného životního stylu.
A v neposlední řadě jsme zdůrazňovaly, že je lepší 
a daleko efektivnější pečovat preventivně, i když máme 
zatím pocit, že naše pleť žádnou péči nepotřebuje.

Správná péče o pleť v zimním období

Říkaly jsme si, že naše péče je v ideálním případě 
5kroková, kdy pleť vyčistíme, zregenerujeme, tonizu-
jeme, hydratujeme a chráníme. 
Dnes se zaměříme hlavně na hydrataci, protože ta je 
v zimním období velmi důležitá. 
Během zimy se naše pleť mění a každý typ pleti je 
v této době vysušenější než kdykoli jindy, a proto je 
třeba i péči o pleť zimnímu času přizpůsobit. 
K hydrataci používáme hydratační a výživné krémy, 
které jsou určeny speciálně na toto období. Obec-
nou představou je, že hydratační krémy obsahují 
vodu, kterou do pleti dodávají. Omyl, voda se 
do naší pleti dostane jen tak, že dodržujeme pitný 
režim a funkce hydratačních krémů spočívá v udr-
žení této vody v pleti. K tomu jsou určeny právě spe-

období
Renáta Terková

Nezávislá kosmetická poradkyně a vizážistka na pozici 
Independent Senior Sales Director společnosti Mary Kay

www.marykay.cz/renataterkova, tel.:602 66 77 46

Hana Ambrožová 
Nezávislá kosmetická poradkyně a vizážistka na pozici 

Independent Sales Director společnosti Mary Kay
www.marykay.cz/AmbrozovaHana, tel.: 721 119 022

Milena Ludvíková
Nezávislá kosmetická poradkyně a vizážistka

www.marykay.cz/MilenaLudvikova, tel.: 605 549 351

Veronika Vaisová
Nezávislá kosmetická poradkyně a vizážistka

www.marykay.cz/veronikapurtikova, tel.: 733 151 367

Krása Krása
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Již po 4 týdnech aplikace se 
dostavily výrazné účinky. Při po-
rovnání s počátečními nálezy 
došlo ke značnému zlepšení 
v rámci všech parametrů. 
Celkové účinky a snášenli-
vost hodnotili pozitivně také 
dobrovolníci.

Test provedl 

Jsme si vědomi skutečnosti, 
že stárnutí pokožky nelze zastavit, 
avšak zcela určitě je lze zpomalit a oddálit 
pravidelnou kosmetickou péčí!

Díky nejvyspělejšímu výzkumu švýcarských labora-
toří v Neuchatelu S. A. se k nám dostává řada kos-
metických produktů, které obsahují čistý organický 
výtažek z echinacey a mnoho dalších aktivních 
složek proti stárnutí.

Zpomalte stárnutí i vy a získejte mladistvější vzhled 

s nejmodernější švýcarskou tech-
nologií, která je obsažena ve FY-

TO-kosmetické řadě SWISSO 
LOGICAL.

SLEVA 40 % PRO ČTENÁŘE 
ČASOPISU SESTERNA.
Při nákupu zadejte kód:

„CL5“

Akce platí do 31.12. 2015.

Nákup můžete uskutečnit:
e-shop: www.beautyclub.cz

reprezentační prodejna:Spálená 55, Praha1
tel.: 221 990 803
e-mail: beautyclub@zepter.cz
Tel.: 311 331 850

Jak naše pokožka stárne?
• Nejprve se objeví drobné rýhy.
• Pokožka ztrácí svou pevnost, drobné rýhy se 
  prohlubují a nakonec se mění ve vrásky.
• Pokožka ztrácí svou přirozenou hydrataci, 
  pevnost, korekci a celkově mladistvý vzhled.

Echinacea pomáhá chránit vaši pokožku 
a zpomalovat proces stárnutí
Při testování prováděném u dobrovolníků byly 
na základě výsledků hodnoceny účinky přípravků 
získaných z kořenů a lisované šťávy z echinacey 
na regeneraci podrážděné pokožky, suché pokož-
ky, snížené pružnosti a zarudnutí pokožky.

Naše pokožka je denně vystavována 
vlivům moderních domácích spo-
třebičů (např. klimatizace), stále se 
zvyšujícímu znečištění životního 
prostředí, stresu, kouření atd., které 
způsobují a podněcují:

◌ tvorbu volných radikálů
◌ vysoušení kůže a tvorbu šupinek
◌ rychlejší stárnutí pokožky

Zamezit
stárnutí pokožky

skutečná věda
prp odejna:Spálená 55, Praha1
03
club@zepter.cz
50

Krása Krása
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Podporují v ní přiro-
zené procesy, a tím 
přispívají k tomu, že 
je pokožka krásnější, 

zdravější a hydratova-
ná. Česká značka aroma-

terapeutické biokosmetiky 
Saloos patří mezi přední výrobce 

koupelových olejů u nás. Jejich před-
ností je, že neobsahují žádné tenzidy, 

které pokožku vysušují a nabourávají při-
rozenou obranyschopnost. Nenajdete v nich mi-

nerální oleje, levný sojový rafi novaný olej, syntetické 
konzervační, vonné ani barvicí látky. Právě naopak, 
koupelové oleje Saloos obsahují více než 95 % 
rostlinných a esenciálních olejů a pouze nezbytně 
nutné množství bezpečných a jemných emulgátorů. 
Vybírat můžete z mnoha různých variant např.:

KOUPELOVÝ OLEJ RAKYTNÍK-ORANGE
Dokonalé harmonizující účinky poskytne 
koupelový olej s rakytníkem Rakytník-Orange. 
Je vhodný pro suchou až přesušenou, či jinak 
problematickou pokožku, kterou zklidňuje 
a zvláčňuje. Svěží vůně citrusových esenci-
álních olejů probudí smysly při únavě, stresu 
a vyčerpání.

KOUPELOVÝ OLEJ EUKALYPT-TYMIÁN
Je vhodný v období chřipek a nachlazení. Rege-
neruje a zvláčňuje pokožku, udržuje tělo v kondici, 
uvolňuje dýchací cesty i namožené svaly. Obsažené 
esenciální oleje mohou přispět také k povzbuzení 
koncentrace v psychicky náročném období.

Více na www.saloos.cz
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Léto se s námi  již dávno rozlouči-
lo, dovolená v nedohlednu, 
kolem plno starostí... nejradši by-
ste si zabalili kufr a odjeli někam 
do lázní? Dopřejte si lázně u vás 
doma! Příjemnou atmosféru 
poklidu a harmonie skvěle navodí 
aromalampa. Zvolte si vhodný 
esenciální olej, který pomůže zahnat 
únavu, stres a dokáže vás pozitivně 
naladit, například levandule zklidňuje a je 
vhodná při bolestech hlavy i nespavosti.
Pokud vás čeká dlouhý pracovní večer, zvolte esen-
ciální oleje s osvěžujícími a povzbuzujícími účinky, 
např. citron, litsea cubeba, limeta, lemongrass atd.
Kupujte ale jen 100% čistě přírodní esenciální oleje, 
jen tyto oleje mají blahodárné a pozitivní účinky 
na naše zdraví. 

Pokožka je nejvíce namáhanou částí našeho těla 
zkoušená různými „neduhy“ – chladné počasí, pře-
topené místnosti, suchý vzduch… To vše naši kůži 
oslabuje. Proto je velmi důležité dopřát jí v nároč-
ném období dostatečnou vzpruhu. Ideálním part-
nerem pro takovou péči jsou například koupelové 
oleje Saloos, které šetrně myjí pokožku bez nad-
měrného odmaštění, zvláčňují ji a přinášejí zároveň 
i pocit příjemné relaxace.

KOUPEL NENÍ JEN OČISTOU TĚLA, 
NA SVÉ SI PŘIJDE I DUŠE 

Při koupeli se účinné látky 
olejů vstřebávají do po-

kožky, která zůstává 
čistá, vláčná a zre-

generovaná. 

Zdraví



Vánoční páření
technologie pečení v páře 
lze dosáhnout klasického 
výsledku, který mnohé pře-
kvapí a ještě podpoří jejich 
zdraví. „Když jsem slyšela 
o pečení v páře, tak jsem 
nevěřila tomu, že by napří-
klad kuře mohlo být křupavé 
a šťavnaté. Nyní už vím, že je 
to možné, a jsem doslova nad-
šená,“ říká po vlastních zkušenostech 
Marta Vítková a dodává, že na pyrolytickou troubu 
Combiesteamer od Fagoru nedá dopustit. A v čem je 
to kouzlo? Je to jednoduché, nové modely těchto trub 
totiž umožňují při vaření vyžívat ohřev teplem i párou. 
V troubě je zabudovaná nádržka na vodu, ve které se 
vytváří pára, a v ní se pak pokrmy připravují. Výhodou 
je, že jídlo má díky použití páry jemnější chuť, a proto-
že neztrácí tolik vody, tak je i šťavnatější. A to nejlepší 
nakonec – trouby se také výborně čistí.

Nepečeme, páříme aneb Vánoce se blíží

TRADICE S MODERNÍ VŮNÍ 

PROPAŘTE S NÁMI NEJEN VÁNOCE
Vůně vanilky, skořice a svařeného vína, to je pro naše 
smysly vždy známka toho, že se blíží Vánoce. Svátky, 
které má každý rád a ke kterým neodmyslitelně patří 
setkávání se s blízkými. Z kuchyní se stávají laborato-
ře nezaměnitelných vůní a chutí. Vánoce nejsou však 

jen o cukroví, ale také o vánoč-
kách, kachnách, kaprech či dal-
ších dobrotách, kterými hostíme 
své nejbližší. Většina hospo-
dyněk se drží starých osvěd-
čených receptů, některé rády 
experimentují, ale všem práci 
usnadňují moderní pomocníci. 
Ty pak jednoznačně představují 
trouby od Fagoru. Využitím nové 

Milé čtenářky, Fagor pro Vás připravil předvánoční akci CASHBACK - PENÍZE ZPĚT, kdy při každém nákupu některého z našich výrobků 
můžete získat až 500 Kč zpět. Podrobnější informace se dozvíte na našich strankách www.domasfagorem.cz.

Témata pro sesterskou sekci:

Sesterská sekce prob hne v pátek 29. ledna 2016

• Sestra ve 21. století
• Role humoru v povolání zdravotníka
• Centrum provázení (spolupráce s rodinami 
 i zdravotníky a jejich podpora)
• Stomické poradny (zkušenosti stomasester)

• Komplikované hojení ran u pacient  
 s onkologickým onemocn ním
• Rehabilitace sexuálního života 
 u uroonkologického onemocn ní
• Strach je špatný rádce (ILCO)

1. LF UK a Onkologická klinika VFN po ádají ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Sesterská sekce

Generální partner: Partner sekce:Diamantový partner:

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

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

Univerzita Karlova v Praze  |  1. léka ská fakulta UK  |  2. léka ská fakulta UK
3. léka ská fakulta UK  |  eská asociace sester  |  eská dermatovenerologická spole nost LS JEP

eská gynekologická a porodnická spole nost LS JEP  |  eská onkologická spole nost LS JEP
eská pneumologická a ftizeologická spole nost LS JEP  |  eská urologická spole nost LS JEP

eská gastroenterologická spole nost LS JEP  |  Spole nost pro gastrointestinální onkologii LS JEP

ONCO16 - sesterska sekce - 210x270.indd   1 30. 11. 2015   10:53:43
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ČAS

Jak hodnotíte současnou situaci 
zdravotních sester?
Povolání sestry, jak všichni 
víme, je velmi náročné, a to jak 
psychicky, tak fyzicky. Na sestry jsou kla-
deny stále větší nároky – nejen na odbornou 
úroveň, ale i na oblast legislativy, stejně jako 
na jejich technickou zdatnost. 
Současná situace je navíc náročná díky 
nedostatku sester, a tak pochopitelně dochází 
k jejich přetěžování, z toho plynou jejich odcho-
dy mimo zdravotnictví, což bohužel vede k ještě 
větším personálním obtížím. Je to začarovaný kruh, 
ze kterého není snadná cesta ven. Je však třeba 
říci, že je to zároveň povolání krásné, s jasným 
smyslem a jistotou stálého zaměstnání.

Kam směřuje Česká asociace?
Česká asociace sester má jasný cíl – pokusit se 
vrátit povolání sester a všech nelékařů do podoby 
povolání, které mělo prestiž a ve společ-
nosti něco znamenalo. Právě to totiž 
sestrám v dnešní době chybí, je to 
vědomí, že jejich práce je nejen 
záslužná, ale také doceněná 
– zaměstnavatelem i širokou 
veřejností. Je třeba dostat 
do povědomí sester, že 
ČAS je organizace, která 
se snaží prosadit zájmy 
nelékařů pro jejich budou-
cí ohodnocení, postavení 
ve společnosti, pro lepší 
pracovní podmínky.

Co byste ráda za své volební obdo-
bí změnila a naopak, 
co byste ráda zachovala?
Rozhodně nehodlám měnit 

osvědčené a dobře zajeté pro-
cesy. Některé postupy je potře-

ba oživit, prosadit zájmy s větší 
razancí. Jsem moc ráda, že narůstá 

počet nových členů ČASu a doufám, že tento 
trend bude pokračovat. Čím větší je náš počet, 

tím více je slyšet náš hlas.

Jak se těšíte na ples a máte již tip 
na vítězku soutěže Sestra sympatie (SESY)??

Na ples se moc těším a děkuji společnosti We 
Make Media za skvělou spolupráci.
Tip na vítězku také mám, ale pochopitelně ho 
neprozradím.

Jaká by podle Vás měla být vítězka soutěže SESY?
Vítězka soutěže SESY musí být taková, jakou ji mají 
rádi pacienti – vstřícná, milá, usměvavá. Sestra je 
většinou tím prvním člověkem, který se s pacien-
tem ve zdravotnickém zařízení setká. Pacient si 

v prvním kontaktu všimne mnohem dříve  
– než začne hodnotit její odbornou 

úroveň – toho, zda má úsměv 
na tváři a jak se k němu chová. 

Proto je důležité, aby byla pro 
pacienta také psychickou 
oporou, rádcem a přede-
vším člověkem, kterému 
může věřit a s důvěrou se 
na něj obrátit.

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme Vám hodně 

úspěchů ve Vašem voleb-
ním období

Ing. Alena Hrušková
e-mail: a.hruskova@wemakemedia.cz

R     zhovor
s PhDr. Martinou Šochmanovou, MBA, prezidentkou ČASu
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Bez názvu-1   1 13.10.2015   17:13:33
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Osmisměrka

A E P R I N C E Z N A P Í Š A

L K Z O P O V O Z D V E K A K

Á E Á A D O P I C E O Ř R K D

R Š U T S Z J M Y Š K Í A A Á

I Ů T E H C I T Á T Á L K L H

P A Ž Í Z E Ň M L Á D Í A K O

S E M E N A S R N E O K T Í P

P L U S N O H A J T E S I N T

O F S U Y E M K P R T A C Č Á

N Ó R T I C C O Á A A N E O K

O A O K S E N D K S T A I N Š

C K T A Č V T R Ě A Š N P G U

N I O K O A K A J K P A R R M

Ý N M R Š K Í P O Ř K A O A U

M I K S A R E L Í N M Z V N Š

O L D R A K K Š A O T A O T L

D K M A S A E D F O T Ř Z Y E

E I O Č R R Á O K N O B N O B

L C E Ř A H N C E S T A L U K

T E Z V Í Ř E R K A M N A N A

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
i v tomto čísle pro vás máme připravenu osmisměrku, tentokrát soutěžíme o 3 

balíčky špičkové aromaterapeutické biokosmetiky Saloos. Vyluštěte tajenku a 

zašlete nám ji do 15. 1. 2016 na elektronickou adresu: redakce@sesterna.cz. 

Těšit se můžete na balíček pečující přírodní biokosmetiky Saloos, která se 

nejen skvěle postará o vaši pokožku v chladném zimním počasí, ale svou 

vůní vás potěší i na duši. Bio Karité balzám s unikátním bio bambuckým 

máslem a rakytníkem je vhodný pro suchou, přesušenou pokožku i se 

sklony k ekzémům. Pokožku chrání před nepříznivými vlivy a dokonale 

ji zvláčňuje a zklidňuje. Tělový a masážní bio olej Mojito s osvěžující vůní 

můžete využít místo tělového mléka po koupeli i k relaxačním masážím.

PODZIM
MRAKODRAP
HÁDANKA
POHÁDKA
LUK
ANANAS
HRAD
PRINCEZNA
DRAK
AVOKÁDO
KRKAVEC
CITRÓN
MLÁDÍ
PONOCNÝ
SEN
CITÁT
GRAMOFON
SPIRÁLA
SAZE
ŠÍP
AKÁT
POVOZ
RŮŽENEC
ŠAKAL
KRAKATICE
TUŠ
ŽÍZEŇ
MUŠKÁT
CESTA
PŘÍŠERA
MOTOR
KAKTUS
SEMENA
ELF
BONBON
NOČNÍK
KLINIKA

OPICE
PEŘÍ
MYŠ
ŠKOLKA
OKOŘ
MRAK
DÁREK
TRASA
PLUS
NOHA
MUŠLE
GRANTY
PROVOZ
KRKAT
KOZA
KROV
ROZTOK
MODEL

TAJENKA

VÍCE NA WWW.SESTRASYMPATIE.CZ A WWW.SALOOS.CZ
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Když vložíme srdce 
do všeho, co děláme
Dobrá péče o pacienty vychází ze srdce. Stejně jako hledání cest, 
jak usnadnit život zdravotníkům i pacientům po celém světě. 
Nadšení, s nímž přijímáme nové výzvy, nám umožňuje posouvat 
hranice zdravotní péče o krok dál. 
Každou minutu, každý den, kdekoliv.

hartmann.cz


