
18. ročník soutěže vyhlašované divizí 
Medical Services Mladé fronty a. s.
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nelékařské pracovníky ve zdravotnictví

Generální partner
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Vážení partneři, milí přátelé,

na jaře 2017 proběhl již 17. ročník soutěže Sestra roku, kterou vy-
hlašují divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta a od-
borný měsíčník Zdravotnictví a medicína. Ocenění Sestra roku je 
tradiční a prestižní událostí, která je koncipována jako poděkování 
sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za 
jejich mimořádnou a nelehkou práci. Jde o soutěž s celorepubliko-
vou působností, ve které je klíčovým kritériem odbornost přihláše-
ných.
Záštitu nad oceněním každoročně přejímají Dagmar Havlová za 
Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, dále Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Magis-
trát hlavního města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká 
asociace sester. 
Rád bych touto cestou poděkoval také všem partnerům a přízniv-
cům soutěže za podporu.
Vyhlašování výsledků soutěže nabralo v posledních ročnících nový 
směr. Letošní ročník se poprvé odehraje v Divadle Hybernia. Diva-
dlo, které je vybaveno špičkovou digitální tech nologií, a stoupající 
kvalita programu umožňují slavnostní večer pojmout jako velkole-
pou show, což ještě zvyšuje jeho prestiž. Všichni účastníci slavnost-
ního večera jsou po skončení oficiálního programu pozváni na raut.

Na galavečer, který je tou nejlepší příležitostí k setkávání, je zváno 
1000 hostů. Účastní se ho především významné osobnosti lékař-
ských i nelékařských profesí všech oborů, zástupci státní správy 
(Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR), zván je také primátor města Prahy a další VIP osobnosti. 
Vítězové a finalisté soutěže během slavnostního večera převezmou 
ceny a věcné dary.

Nezapomenutelnou atmosféru galavečera Vám připomenou foto-
grafie v další části této prezentace.

Karel Novotný,
ředitel divize Medical Services

Jitka Coufalová, Martina Šochmanová, Jana Kocourková Marie Volková, Jiří Čáp, Angelika Osovská, 
Zuzana Fišarová, Soňa Lamichová a Andrea Růžičková 

trofej pro vítěze kategorie Sestra roku 
v managementu a vzdělávání přes 800 hostů
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ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 

Andrea Růžičková
vedoucí sestra, Ortopedické oddělení Nemocnice Hořovice

prezidentka nadace VIZE 97 Dagmar Havlová

Bc. Jitka Coufalová
staniční sestra, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče 
Fakultní nemocnice, Ostrava. Cenu předal Business Development 
Director společnosti HARTMANN - RICO a. s., Stanislav Jančík

prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová

ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík

Angelika Osovská
vrchní sestra, Oblastní charita, Znojmo

Prestižní společenská událost

Záštitu nad oceněním každoročně přebírá Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci 
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a primátor hlavního města 

Prahy. Odborným garantem je Česká asociace sester.

Sestra v přímé ošetřovatelské péči

V této kategorii soutěží sestry, které vykonávají ošetřovatelskou praxi 
ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry 

a všech formách domácí a sociální péče.

1. března 2018 • Praha, Divadlo Hybernia
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Sestra v managementu a vzdělávání 

Do kategorie Sestra v managementu a vzdělávání se přihlašují sestry, jejichž přínos 
k rozvoji ošetřovatelské péče spočívá především v intenzivní vzdělávací, 

manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.

Čestné ocenění za celoživotní dílo

Držitele Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství vybírá redakce 
časopisu Zdravotnictví a medicína ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit 

celoživotní práci nominovaného.

PhDr. Jana Kocourková, MBA,
náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 
Masarykův onkologický ústav, Brno. Cenu předává prezident 
Unie zaměstnavatelských svazů ČR Ing. Jiří Horecký

Mgr. Jiří Čáp
vrchní sestra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, 
Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Marie Volková
porodní asistentka Gynekologické ambulance Podhorské nemocnice, a. s., pracoviště Rýmařov.
Cenu předává prezidentka nadace VIZE 97 Mgr. Dagmar Havlová

Bc. Zuzana Fišarová,
vrchní sestra, Psychiatrická klinika, 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha. Cenu předává 
ředitelka marketingu společnosti AGEL Maya Nováčková
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Sestra mého srdce

Ocenění Sestra mého srdce je udělováno širokou veřejností, která v on-line 
anketě vybírá vítěze z finalistů obou kategorií a držitele Čestného ocenění za 

celoživotní dílo v ošetřovatelství. Vítězí finalista s největším počtem hlasů. 

Andrea Růžičková
vedoucí sestra, Ortopedické oddělení Nemocnice Hořovice

Nejlepší zdravotnická škola

Novinkou je vyhlášení kategorie Nejlepší zdravotnická škola. Podporou středoškolského 
zdravotnického vzdělávání chce vydavatelství Mladá fronta ve spolupráci s Unií 

zaměstnavatelských svazů ČR připomenout jeho celospolečenský význam a motivovat 
mladé lidi, aby se rozhodli pro studium na zdravotnických školách. Vítězem nové 
kategorie se stala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola  

z Hradce Králové. Cenu převzala ředitelka PaedDr. Soňa Lamichová
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Corporate Communication & Branding Manager, 
HARTMANN - RICO a. s., Sylwia Říhošková a Markéta Mikšová

Ředitelka marketingu AGEL, a. s., Maya Nováčková, 
předseda představenstva AGEL, a. s., Milan Leckéši 
a bývalý reprezentant ČR v tenisu Karel Nováček

Ředitelka marketingu AGEL, a. s., 
Maya Nováčková při předávání ocenění

Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol 
Jiří Hoch s manželkou

Prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová

Zleva: děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity 
Valerie Tóthová, vrchní sestra gynekologicko-porodnického 
oddělení Miloslava Bláhová, hlavní sestra Marie Janoušková 
a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s., Tomáš Fiala

Moderátor večera Libor Bouček a Dagmar Havlová

Prezidentka Regionálnej komory sestier a PA v Žilině 
Jarmila Mackovčáková a ředitelka Erwin Böhm Institutu 
pro ČR/SR Eva Procházková

Moderátor večera Libor Bouček a prezidentka České 
asociace sester Martina Šochmanová

Corporate Communication & Branding Manager, 
HARTMANN - RICO a. s., Sylwia Říhošková s oceněnými 

Corporate Communication & Branding Manager, 
HARTMANN - RICO a. s., Sylwia Říhošková a Jitka Coufalová

Business Development Director společnosti 
HARTMANN - RICO a. s., Stanislav Jančík
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Sestra roku v médiích Sestra roku v médiích

Frekvence 1 , Zprávy    28.–29. 3. 2017
Frekvence 1, moderátor Libor Bouček    28. 3. 2017

Radio Zet, Zpravodajství   28. 3. 2017

Radio Zet, Marketing Zet    4. 4. 2017

Rádio Televize Internet

ČRo Dvojka, Zpravodajství    27. 3. 2017
ČRo Region, Zpravodajství   29. 3. 2017

ČRo Hradec Králové, Zpravodajství   29. 3. 2017

ČT1/24, Události, Studio 6, Česká televize    28. 3. 2017

ČT24.cz, Zpravodajství – domácí    28. 3. 2017

ČT1, Události v regionech – Ostravsko    5. 4. 2017

ČT1, Sama doma, Česká televize    21. 4. 2017

Frekvence 1    1. 2.–25. 2. 2017 Novinky.cz    29. 3. 2017 Českátelevize.cz   28. 3. 2017

ČT1, Sama doma, Česká televize    
21. 4. 2017

ČT24.cz, Zpravodajství – domácí    
28. 3. 2017

ČT1, Události v regionech – Ostravsko     
5. 4. 2017

ZdravotnickýDeník.cz    29. 3. 2017 Tribune.cz   30. 3. 2017

Deník.cz  

ZnojemskýDeník.cz    30. 3. 2017

28. 3. 2017    4. 4. 2017  
Zdravi.Euro.cz   29. 3. 2017 Zdravi.Euro.cz   29. 3. 2017
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Sestra roku v médiích
Celostátní tisk

Regionální tisk Odborné tituly

ČTK Právo Právo 

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO
STRANA 12 ČTVRTEK 30. BŘEZNA 2017 u PRÁVO 

SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO Redakce: Ostrava, Přívozská 18, PSČ 701 67, tel. 596 113 893, e-mail ostrava@pravo.cz. Inzerce: Ostrava, Přívozská 18, tel. 596 113 898, e-mail inzerce_sm@pravo.cz.

Denisa Doležalová
Velké emoce a diskuse se šíří

Ostravou kvůli tomu, že primá-
torův náměstek Martin Štěpá-
nek (ODS) řídil služební vůz
opilý. Koaliční partneři společ-
ně tlačí na náměstka, aby rezig-
noval. 

K rezignaci náměstka vyzval
před časem i primátor města To-
máš Macura (ANO). Tento týden
se k němu připojili i další koalič-
ní partneři: hnutí Ostravak a li-
dovci. Včera se na radnici znovu
konala schůzka primátora s ná-
městkem Štěpánkem, který má

v Ostravě na starosti školství
a sport. Po ní se však oba odmítli
k výsledku vyjádřit. „Po zvážení
situace nebudu v tuto chvíli žádný
konkrétní výstup poskytovat s cí-
lem nezkomplikovat cestu k nale-
zení nejlepšího řešení,“ sdělil Prá-
vu mailem Macura.

Ale dopoledne médiím řekl, že
jeho osobní postoj se v této věci
nezměnil. „Stále čekám, že pan
náměstek Štěpánek z toho vyvo-
dí osobní zodpovědnost a sám
podnikne jakýsi iniciativní krok
dříve, než proběhne zasedání za-
stupitelstva, které bude příští tý-
den,“ řekl primátor s tím, že věří,

že nynější situace neovlivní koa-
lici, která podle něj funguje. Os-
travu vede ANO kromě ODS ješ-

tě s hnutím Ostravak a lidovci.
Ani Štěpánek nebyl po schůzce
s primátorem sdílnější. Právu
 řekl, že než něco sdělí médiím,

tak to musí probrat se stranický-
mi kolegy. Jak se rozhodl, pak
zveřejní do konce týdne. Odchod
náměstka Štěpánka požaduje také
hnutí Ostravak, které řízení moto-
rového vozidla pod vlivem alko-
holu považuje za neslučitelné
s výkonem jeho funkce.

„Byť jde o osobní selhání jed-
notlivce, tolerování takového jed-
nání vrhá negativní světlo nejen
na vedení města, jehož jsme sou-
částí, ale také na Ostravu samot-
nou. Jsme si plně vědomi skuteč-
nosti, že náš postoj může vést
i k rozpadu koalice. Důsledné
uplatnění zásad, na nichž naše

hnutí občanů vzniklo (tj.  ze jména
boj proti korupci, klientelismu
a „papalášství“), je však pro nás
nadřazeno osobním zájmům, po-
litickým funkcím a individuální-
mu prospěchu. Jakékoli popírání
tohoto principu nám znemož ňuje
dále se podílet na vedení našeho
města,“ píší ve svém prohlášení
zástupci hnutí Ostravak. 

Lednové selhání
Také podle lidoveckého ná-

městka primátora Zbyňka Pražá-
ka by Štěpánek měl rezignovat.
Pražák připomněl i nedávný pří-
pad frýdecko-místeckého náměst-

ka Libora Kovala (KDU-ČSL),
který z funkce rezignoval poté, co
podnapilý boural ve služebním
voze.

To, že Martin Štěpánek, řídil
služební auto letos o lednovém ví-
kendu opilý, vyšlo najevo až
v březnu, když do médií rozeslal
své prohlášení. Zveřejnil ho i na
svém facebookovém profilu. Po-
dle něj byl policejní hlídkou kon-
trolován ve chvíli, kdy se snažil
vůz pouze přeparkovat na více
bezpečné a osvětlené místo. Za
jízdu v opilosti přišel o řidičák
a dostal pokutu ve výši 40 tisíc
korun. 

Koalice tlačí na odchod náměstka
Čekám, že pan ná-
městek Štěpánek 
vyvodí osobní 
zodpovědnost

Tomáš Macura,
primátor Ostravy

Slavnostní zahájení Česko-ně-
meckého kulturního jara 2017 za-
číná dnes v Ostravě, pak se pro-
jekt rozšíří i do dalších měst
v naší republice i v Německu. Ak-
ce, která připomíná 20. výročí
Česko-německé deklarace, má
pomoci dále zlepšovat vztahy
mezi oběma zeměmi a zapome-
nout na křivdy z minulosti. 

„Program je pestrý, sahá od ar-
chitektury přes gastronomii až po
výtvarné umění. Vrcholem bude
zcela jistě retrospektivní výstava
malíře Gerharda Richtera v praž-
ské Národní galerii, která se bude
konat od 26. dubna,“ uvedl Tomáš
Moravec z Goethe-Institutu ČR.
Dodal, že na výstavu se mohou
zdarma zajet podívat právě i os-
travští milovníci umění. 

„Na 20. května je připraven
vlak se speciálním vagónem s 80

místy, který zájemce odveze do
Prahy na tuto výstavu, ale také na
výstavu Eberharda Havekosta,
který představuje jednoho z čel-
ních představitelů nové generace
německých malířů. Tahle umělec-
ká díla se nedají převézt do Os-
travy, ale můžeme přivézt Ostra-
vu za nimi,“ uvedl Moravec s tím,
že vstupy na výstavy jsou také na
tomto výletě bezplatné.

V ostravské části programu se
dále lidé mohou těšit na literární
happeningy, výstavy, přednášky,
ale i filmové projekce. Další zají-
mavostí bude Rixbox, který se bu-
de pohybovat v ostravských uli-
cích. Jde o stánek s občerstvením,
které teď frčí v Berlíně. „Lidé bu-
dou moci ochutnat pravou berlín-
skou kávu nebo chilli con carne,
které je v Berlíně velmi populár-
ní,“ lákal Moravec. (den)

Česko-německé kulturní
jaro začíná v Ostravě

Ekonom Jiří Matěj, který od 
8. února vedl Nemocnici s poli-
klinikou Karviná-Ráj (její sou-
částí je i nemocnice v Orlové)
a Nemocnici s poliklinikou Ha-
vířov, se stal jejich novým ředi-
telem. Rozhodli o tom krajští
radní. Matěj byl pověřen vede-
ním nemocnic poté, co na post
ředitele rezignoval Josef Gro-
chol. Ten chtěl odejít k 31.  břez -
nu, moravskoslezští radní ho

však v úterý odvolali okamžitě. 
Do následného výběrového ří-

zení se přihlásilo pět zájemců.
Z nich vybralo vedení kraje prá-
vě absolventa hned dvou fakult
VŠB-Technické univerzity Os-
trava Matěje. „Má zkušenosti
z vyšších manažerských pozic
a dobře zná prostředí všech tří
nemocnic,“ zdůvodnil volbu ná-
městek hejtmana Martin Ge-
bauer (ANO). (plk) 

Matěj dostal jistotu

OSTRAVA (hon) – Letošní de-
vátý ročník největšího morav-
skoslezského divadelního festi-
valu Dream Factory zahájí
inscenace Dejvického divadla
s názvem Vzkříšení v hlavních
rolích s Marthou Issovou, Václa-
vem Neužilem a Ivanem Troja-
nem. Předprodej vstupenek star-
tuje právě dnes. 

Kromě herců Dejvického di-
vadla na festival přijedou také

Veronika Žilková, Ivana Uhlířo-
vá, Stanislav Majer, Roman
 Zach, Vladimír Javorský, Ondřej
Pavelka, Jiří Pecha a mnoho dal-
ších osobností české divadelní
scény. Festivalový program bude
probíhat ve většině ostravských
kamenných divadel či v industri-
álním areálu provozu Hlubina
a v Dolní oblasti Vítkovic. Letos
navíc přibude nová scéna s ná-
zvem Palace.

Dream Factory zahájí
Dejvické divadlo

CENA ZA OSMATŘICET LET. Držitelkou Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství se v celostátní soutěži Sestra roku
2016 stala porodní asistentka Marie Volková z rýmařovského pracoviště Podhorské nemocnice. Sestřička si převzala cenu v Hudebním
divadle Karlín v úterý 28. března přímo z rukou patronky akce Dagmar Havlové. „Jsem dojatá, je to pro mne mimořádná událost a vel-
mi si toho vážím,“ řekla k ocenění Volková, která pracuje v nemocnici v Rýmařově už 38 let. (plk)
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Denisa Doležalová
Město Ostrava se pouští do bo-

je s klíněnkou jírovcovou, která
napadla zdejší kaštany. 

Chce nechat speciální injektá-
ží ošetřit až 1500 jírovců maďalů.
Za ošetření stromů má radnice
zaplatit maximálně 1,8 miliónu
korun. 

„Chceme s touto nemocí stro-
mů bojovat, nechceme o ně při-
jít. Samozřejmě by se to dalo vy-
řešit i kácením, ale to nechceme.
Ve městě je klíněnkou (drobný

denní motýl, pozn. red.) napade-
no opravdu hodně kaštanů, ty
usychají, žloutnou jim listy. Jde
vesměs o vzrostlé a krásné stro-
my, které je škoda nechat degra-
dovat touto nemocí,“ řekl ostrav-
ský primátor Tomáš Macura
(ANO).

„Jako nejúčinnější se i ze za-
hraničních zkušeností jeví injek-
táž léčivé látky do těla stromu.
Látka by měla strom vyléčit
a chránit ho před klíněnkou zhru-
ba dva roky,“ líčil dále Macura.
Připomněl, že tuto metodu v loň-

ském roce otestovala radnice
centrální ostravské části Morav-
ská Ostrava a Přívoz s pozitivní-
mi výsledky.

Proto se město rozhodlo tento
program rozšířit na celou Ostra-
vu. Podle primátora tuto metodu
v celé České republice poskytuje
pouze jedna jediná firma, takže
nebylo nutné dělat výběrové ří-
zení a o injektáži rovnou v úterý
rozhodli ostravští radní. 

Údržba stromů by měla začít
v dubnu a skončí nejpozději
v listopadu. 

Ostrava začne boj s klíněnkou Tři zranění při
srážce v Porubě
OSTRAVA (hon) – Tři lidé

včetně jednoho dítěte byli zraně-
ni při srážce osobního auta s ka-
miónem na čtyřproudové Rudné
ulici v Ostravě-Porubě. Kvůli ne-
hodě musela být silnice uzavřena. 

Hasiči zabezpečili obě vozidla
před požárem a z osobního auto-
mobilu vyprostili pomocí hydrau-
lických nástrojů zraněného řidiče.
Byl transportován vrtulníkem do
Fakultní nemocnice Ostrava, dal-
ší dvě zraněné osoby byly odve-
zeny sanitkou.

Aleš Honus
Bezmála šest miliónů korun

měl vylákat František Šándor,
který vedl na Karvinsku partu
kopáčů, od šéfa jedné z firem,
pro něž pracoval. Později se od-
stěhoval i s rodinou do Velké Bri-
tánie, kde ho loni zadržela poli-
cie. Ve středu stanul před
ostravským krajským soudem,
kde tváří v tvář oběti celou obža-
lobu důrazně odmítl.

Případ je přitom zarážející leh-
kostí, s jakou se podařilo od vy-
sokoškolsky vzdělaného inžený-
ra vylákat tak velkou sumu, a to
bez jakékoliv písemné smlouvy
nebo záruky.

„Dnes absolutně nerozumím

tomu, jak jsem se mohl nechat
tak zmanipulovat, ale ty jeho vý-
mysly do sebe tak dokonale za-
padaly, že jsem mu prostě uvě-

řil,“ sypal si u soudu popel na
hlavu okradený podnikatel, kte-
rý si dokonce vzal několik půj-
ček, aby mohl předákovi kopáčů
půjčit.

Šándor pro inženýrovu firmu
pracoval několik let. Když bylo

potřeba sehnat lidi, přišel s par-
tou pracovitých Romů. „Nikdy
s nimi nebyly žádné problémy,“
vzpomíná šéf firmy. Po několika
letech za ním Šándor přišel, že
potřebuje půjčit větší částku pe-
něz.

„Tvrdil, že mu banky kvůli je-
ho původu nechtějí půjčit,“ řekl
u soudu oklamaný inženýr. Poz-
ději za ním Šándor přicházel, že
potřebuje další a další peníze na
blíže nespecifikovaný podnika-
telský projekt. „Později začal vy-
hrožovat, že když mu zase ne-
půjčím, své peníze už neuvidím.
Až velmi pozdě mi došlo, že jde

od počátku o podvod,“ řekl muž
u soudu.

Šándor ale vinu u soudu od-
mítl. Argumentuje tím, že mezi
ním a inženýrem neexistuje žá-
dná smlouva o půjčce a žádné
doklady, jen několik bankovních
výpisů s platbami, které se ale tý-
kají práce, kterou pro podnikate-
le vykonával. „Obžaloba obsahu-
je takové výmysly, až je mi
z toho, vážený soude, na zvrace-
ní,“ řekl Šándor.  

I přesto, že o výpůjčkách ne-
existují doklady, byla ve věci
podaná obžaloba a nyní je na
soudu, zda tvrzení podnikatele
uvěří. V případě prokázání viny
hrozí Šándorovi až desetileté vě-
zení.

Šéf party kopáčů měl okrást chlebodárce o milióny, vinu odmítá

Je to takový 
nesmysl, až je mi 
z toho, vážený 
soude, na zvracení

obžalovaný 
František Šándor
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Obžalovaný František Šándor.
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Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Karviná, Bruntál

ostrava.idnes.cz

Moravskoslezský
Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Z několika sexuálně
motivovaných činů po-
licie obvinila 42letého
ředitele Střediska vol-
ného času Fokus v No-
vém Jičíně. Soud vzal
muže do vazby.

NOVÝ JIČÍN Ve školství pracuje
čtvrt století, ve středisku Fokus, bý-
valém domu dětí a mládeže, od
roku 2005. A přes tři roky je jeho ře-
ditelem. Ve městě navíc patří díky
pořádaní mnohých akcí k nejzná-
mějším lidem.
Ale v pondělí odpoledne si pro

něj přišli policisté.

MF DNES jméno muže neuvádí,
a to až do případné obžaloby, která
už znamená konání soudu.
„Obviněný se dopouštěl trestné

činnosti jednáním proti dětem ve
věku patnáct až osmnáct let, v jed-
nom případě se jedná o dítě mladší
patnácti let. Hrozí mu trest odnětí
svobody v rozmezí od dvou do de-
seti let,“ uvedl novojičínský policej-
nímluvčí Petr Směták. Dodal, že ne-
zákonného jednání se dopouštělmi-
nimálně dva roky.
Státní zástupkyně ZuzanaMinářo-

vá sdělila, že podle dosavadního
zjištěnímělmuž zneužít čtyři chlap-
ce.

Jednání o vazbě
trvalo čtyři hodiny
Okresní soud v Novém Jičíně poté
rozhodl o vzetí obviněného do vaz-
by. „Bylo to z důvodu obav z mož-
ného pokračování trestné činnosti
a případného ovlivňování svědků,“

zdůvodnila Minářová. Jednání trva-
lo zhruba čtyři hodiny, což je ne-
zvykle dlouho.
„Soudce se případem pečlivě za-

býval, navíc obviněný se rozhodl
vypovídat, což dosud neučinil,“ vy-

světlila státní zástupkyně, ale coko-
liv bližšího k výpovědi obviněného
odmítla sdělit.
Střediskomládeže provozujeměs-

to. A starosta Nového Jičína Jaro-
slav Dvořák neskrýval překvapení.

Vždyť jen pár hodin před zadrže-
ním byl muž s dětskými zastupiteli
právě na radnici.
Starosta považuje sdělení policie

za mimořádně závažné. „Všechny
nás zaskočilo. Za celou dobu jeho
působení ve Fokusu jsme neobdrže-
li jedinou negativní připomínku
k jeho práci a chování,“ řekl Dvo-
řák.

Zadržený patří ve městě
k nejznámějším lidem
Připomněl i zprávu z kontroly Čes-
ké školní inspekce z 1. prosince
2015, která uvádí, že „ve středisku
volného času panuje příznivá atmo-
sféra a dosažené výsledky jsou do-
kladem úspěšného působení SVČ
Fokus“.
Dvořák zdůraznil, že město ctí

presumpci neviny. Středisko proto
dočasně povede dosavadní zástup-
ce Pavel Sedlář a vedení zájmových
kroužků převzali po obviněném

jiní pedagogové. „Případné další
kroky budeme zvažovat,“ pozna-
menal starosta.
Prozatímní ředitel Sedlář se k sou-

časné atmosféře ve středisku odmí-
tl vyjádřit a odkázal na stanovisko
radnice.
Zadržený patří v Novém Jičíně

k velmi známým lidem.
„Pro mnoho lidí je to velký šok. Je

to rána i pro město, protože snad
nebylo oblíbenějšího člověka. Byl
to výborný organizátor. Sice se ob-
čas objevily různé zvěsti, ale každý
to považoval za fámy nebo nevkus-
ný vtip. O to více jsou lidé zaskoče-
ní,“ uvedl jeden z novojičínských
občanů, nepřál si však zveřejnit
jméno.
Ředitel byl v letech 2010 až 2014

městským zastupitelem. Pravidel-
ně uváděl mnoho městských akcí
pro děti, například minulý týden
moderoval oblastní kolo soutěže
Miss Dívka.

POMOC S PODNIKÁNÍM ZA HRANICEMI

Začínáte s podnikáním?

Chcete se prosadit v zahraničí a nevíte, jak na to?

Máme pro Vás tip, který Vás nebude stát ani korunu.
Podnikatelům v oblasti služeb, kteří chtějí fungovat v zahraničí a jsou lapeni ve spleti

zákonných ustanovení a předpisů, bezplatně pomůže ostravský Živnostenský úřad na
Jednotném kontaktním místě (JKM). Konzultace a odbornou pomoc tu najdou všichni
podnikatelé, a to jak osoby fyzické, tak právnické. Poradí, jak to funguje na území států
Evropské unie, Evropskéhohospodářskéhoprostoru a veŠvýcarsku.

Na JKM získáte maximum informací k podnikání ve zvolené zemi. Současně Vám
zprostředkují kontakt s úřady, které se zabývají povolovánímči registrací konkrétních činností,
otázkami sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a dalšími. JKM na ostravském
magistrátuposkytnepomoc také zahraničnímzájemcům, kteří chtějí podnikat vČesku.

Kontakt na Jednotné kontaktní místo pro Moravskoslezský kraj:
Telefon: 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif)
599 443 148 (pevná linka). E-mail: jkm@ostrava.cz

INZERCE

7 °C

Martin
Pjentak

„Dámy a pánové, nechte na hla-
vě,“ nabádá už ve svém názvu
putovní výstava Muzea Novoji-
čínska. To je největším vlastní-
kem kolekce klobouků a pokrý-
vek hlavy v České republice
a tuto sbírku si nechce nechat
jen pro sebe. Putovní výstava
v únoru zamířila do Hlučína
a bude zde až do 9. června.
V Muzeu Hlučínska si lidé mo-
hou prohlédnout cylindry, kapi-
žony, vojenské přilby, církevní
birety či třeba klobouk arcibisku-
pa. K vidění jsou i pokrývky hla-
vy typické pro Asii či USA.
„Zvláštní místo mají klobouky
slavných osobností, mezi nimiž
se představí pokrývky hlavy pre-
zidentů Československa, kteří
navštívili město Hlučín,“ prozra-
dil ředitel Muzea Hlučínska Me-
toděj Chrástecký. (woj)
Foto: Alexandr Satinský,MAFRA

15 °C

„Pro mnoho lidí je to
velký šok. Je to rána
i pro město, protože
snad nebylo
oblíbenějšího
člověka.“

Vyzkoušejte si
klobouk, biret
nebo kapižon

Ostrava

Město vybere šéfa
Domova Korýtko
Radní Ostravy vyhlásili výběrové ří-
zení na ředitele Domova pro senio-
ry Korýtko. Předešlého šéfa Marka
Kyjovského nedávno odvolali kvůli
vnitřním problémům a vyhroce-
ným vztahůmmezi zaměstnanci.
Dočasně domov vede Vojtěch Cury-
lo. Zájemci s vysokoškolským vzdě-
láním a nejméně tříletou praxí ve
vedoucí funkci musí odevzdat při-
hlášky do konce května. (les)

Petrovice uKarviné

Místo nástupu do
vězení dál loupil
Policisté dopadli muže, který od
konce ledna v Petrovicích u Karvi-
né a v Karviné vyloupil pět rodin-
ných domů. Z nich bral peníze, al-
kohol, notebooky, kabelky a po-
dobně. Majitelům domů způsobil
škodu za zhruba 100 tisíc korun.
Muž už byl v minulosti dvanáctkrát
soudně trestán. Od série dalších
pěti krádeží jej neodradilo ani to,
že jej Okresní soud v Karviné na
konci loňska poslal do vězení. Do
něj ale nenastoupil v řádném termí-
nu a místo toho dál loupil. (woj)

Rýmařov

Zdravotní sestra
uspěla v soutěži
Velkého úspěchu dosáhla v celo-
státní soutěži Sestra roku 2016 po-
rodní asistentka Marie Volková z rý-
mařovského pracoviště Podhorské
nemocnice. Volková, která
v rýmařovské nemocnici pracuje
již 38 let, se stala držitelkou Čestné-
ho ocenění za celoživotní dílo
v ošetřovatelství. (woj)

Ostrava

Básník Krchovský
přiveze Krch-off
Nejpopulárnější současný český
básník, Jiří Hásek Krchovský, který
boří zaběhnutá pravidla literární
scény, zavítá do Ostravy poprvé se
svou rockovou kapelou Krch-off
band. Dnes se představí v Absinto-
vém klubu Les, v němž se Krchov-
ský zabydlel už v létě běhemMěsí-
ce autorského čtení. Tentokráte se
vrací oslavit dekadentní jaro. Začá-
tek je ve 20 hodin. (mao)

OSTRAVA Ostravská koalice stojí
před rozhodnutím, jak se postaví
ke kauze Štěpánek. Náměstek ost-
ravského primátora Martin Štěpá-
nek, který v lednu opilý řídil služeb-
ní vůz a dopustil se tak trestného
činu, chce zůstat ve své funkci. Koa-
liční kolegové však požadují jeho
odchod.
Natvrdo vyložilo své karty na stůl

jako první hnutí Ostravak a pro rad-
ního za ODS už v podstatě není
kam ustoupit, pokud kvůli svému
postu nechce rozložit koalici.
„Jednání náměstka primátora pro

oblast sportu, školství a vzdělávání,
tedy řízení motorového vozidla
pod vlivem alkoholu, považujeme
za neslučitelné s výkonem jeho
funkce,“ napsali členové hnutí Ost-
ravak ve společném prohlášení.

„Proto jsme vyzvali náměstka pri-
mátoraMartina Štěpánka k rezigna-
ci na jeho funkci.“
Zastupitelé hnutí Ostravak zašli

ještě dále než ostravský primátor
Tomáš Macura. Ten svého náměst-
ka zatím vyzval k rezignaci jen sou-
kromě.

Štěpánek: Proberu to s kolegy
„Zatím čekám, jak se k tomu pan
Štěpánek postaví osobně. Pokud by
se nic nestalo, budeme to projedná-
vat v pondělí s klubem zastupite-
lů,“ komentoval lpění na funkci své-
ho náměstka ostravský primátor.
„Tam by už padlo konkrétní roz-
hodnutí, stanovisko klubu. Nechci
takové rozhodnutí předjímat, ale
myslím, že by bylo shodné s mým
názorem.“

Martin Štěpánek zatím ve funkci
náměstka primátora pro školství
a sport zůstává. Výzvu hnutí Ostra-
vak ale nebere na lehkou váhu.
„Musím to probrat se stranickými

kolegy. Budeme o tom jednat, pak
určitě zveřejníme, jaké budou další
kroky,“ komentoval výzvu hnutí Os-
travak Štěpánek. „Teď ale opravdu
nemohu nic říct, navíc i kdyby se
něco změnilo, jako první by to vědě-
li mí straničtí kolegové, pak koalič-
ní partneři a až poté bych informo-
val tisk.“
V ostravském zastupitelstvu, kte-

ré má 55 členů, má současná koali-
ce 33 hlasů. ODS v současnosti dis-
ponuje pěti mandáty. Koalice by
bez případných hlasů ODS měla
28 hlasů, což stačí na těsnou větši-
nu v zastupitelstvu. (sta)

Josef
Gabzdyl

Policie obvinila šéfa domu
dětí ze sexuálních deliktů

Štěpánekmusí pryč, jinak
odejdeme, hrozí hnutí Ostravak

Euro
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Nová hřiště, senior lin-
ky, lavičky či třeba fon-
tánu. To získají už le-
tos lidé, kteří se roz-
hodli přihlásit projek-
ty a hlasovat o rozděle-
ní části peněz z obec-
ních rozpočtů. Ne všu-
de o to aleměli zájem.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Co
mají města a obce přednostně poři-
zovat za veřejné peníze? V uplynu-
lých měsících o vlastních návrzích
poprvé hlasovali obyvatelé několi-
ka lokalit v Moravskoslezském kra-
ji. Všude tam, kde se radnice roz-
hodly vyzkoušet takzvaný participa-
tivní rozpočet. Počáteční zkušenos-
ti s ním jsou však velmi rozdílné.
Například obyvatele Krnova prv-

ní výzva ke spolurozhodování o roz-
dělení částky 300 tisíc korun letos
v lednu vůbec neoslovila.
„Přihlásila se jen jedna žena,Miro-

slava Vrobelová, která hledá prosto-
ry pro stálou výstavu sbírky pane-
nek a kočárků. Pro záměr sice získa-
la téměř 150 podpisů, ale její pro-
jekt nesplňoval základní kritéria,“
říká mluvčí města Dita Círová.
Podotkla však, žeměsto se pokusí

splnit ženě její sen jiným způso-
bem. A nenechá se odradit prvním
neúspěchem participativního roz-
počtu. „Naopak, na návrh radních
ve středu zastupitelé částku navýši-
li na půl milionu korun. V nejbliž-
ších dnech vydáme novou výzvu,
kde upřesníme, do kdy a za jakých

podmínek mohou lidé znovu hlásit
své projekty,“ sdělila Círová.
„A pokusíme se do toho více zapo-

jit veřejnost, například i prostřed-
nictvím dětských parlamentů,“ do-
plnil koordinátor projektu Zdravé
město Krnov Tomáš Kolárik.
Příčinou nezájmu Krnovanůmoh-

la být striktní finanční hranice, ná-
klady na projekt se totiž musely po-
hybovat v rozmezí od 100 do 300 ti-
síc korun. Naproti tomu v ostrav-
ském obvodě Jih, kde byla kritéria
volnější a už loni se rozdělovalo prv-
ních pět milionů, zájem předčil
možnosti. Pro čtyři tamní lokality

lidé přihlásili 47 projektů v součtu
za téměř 22,5milionu. Z nich téměř
čtyři tisíce hlasujících vybraly 18 ví-
tězných návrhů, které se letos sta-
nou skutečností. Některé už vznika-
jí. Předpokládané náklady se tam
přitom pohybují od pouhých 14 ti-
síc korun za lavičky v Zábřehu až
po milion za hřiště v Hrabůvce.
„Dvě lavičky na přání už stojí

tam, kde je lidé chtěli. V minulých
dnech naše Technické služby také
rozmístily sedm odpadkových košů
na sídlišti Bělský Les. Počítali jsme,
že budou stát 24 tisíce korun, ale na-
konec vyšly i se sloupky a montáží
na méně než polovinu,“ líčí mluvčí
Jihu Martina Gavendová.

Podotkla, že strážníci tento týden
začali montovat do 60 domácností
osamělých seniorů ve třech lokali-
tách obvodu takzvanou senior lin-
ku, která umožní lidem v tísni spo-
jit se nouzovým tlačítkem s dispe-
činkem městské policie. Služba je
zdarma a zájemců je tolik, že na ni
čekají průměrně rok. Staří obyvate-
lé Jihu se jich teď ale dočkají dříve
právě díky financím od radnice.
„Mohlo jich být až 80, v každé ze

čtyř lokalit 20, jenže ve Výškovi-
cích dostal projekt málo plusových
a k tomu 26 minusových hlasů. Ne-
víme, proč lidé užitečná tlačítka ne-
podpořili. Můj osobní názor je, že
mohlo jít o rivalitu mezi navrhova-
teli a podporovateli projektů,“ do-
dala Gavendová s tím, že letos rad-
nice nabízí lidem šanci rozhodnout
o rozdělení sedmi milionů. Projek-
ty mohou hlásit do konce června.
Obyvatelé Ostravy – Mariánských

Hor a Hulvák odevzdali na koncimi-
nulého roku 25 použitelných ná-
vrhů, veřejnost o nich hlasovala až
letos od února do 10. března. Do fy-
zického hlasování se mohli zapojit
obyvatelé obvodu ve věku od 16 let.
Rozhodovali o použití 1,5 milionu.
„Osobně přišlo na radnici hlaso-

vat 440 lidí, což nás mile překvapi-
lo. Další hlasovali on-line, odevzda-
li celkem 3 425 hlasů,“ říká starost-
ka obvodu Liana Janáčková.
Doplnila, že zvítězil projekt hřiš-

tě, které má vzniknout za půl milio-
nu na nevyužívanémprostoru v Kli-
cperově ulici vedle Střední odbor-
né školy waldorfské. Uspěly také
návrhy na montáž 15 bezpečnost-
ních tlačítek pro seniory, instalaci
městského mobiliáře v Hulvákách,
vybudování hřiště pro nejmenší na
sídlišti Fifejdy I. či ozdobné kašny
před kostelem. V on-line hlasování
získal největší podporu mezinárod-
ní turnaj fotbalových školiček.

Nabízejí unikátní pohled na Rož-
nov pod Radhoštěm a okolní
obce ve 20. a 30. letech minulé-
ho století. Archivní fotografie
vložené do zhruba 900 skleně-
ných desek přitom roky ležely
ukryté na půdě rodinného
domuMilana Hambálka.
Díky chystané publikaci Zapo-
menutá zákoutí si je však brzy
budemoci prohlédnout také ve-
řejnost. „O fotkách jsem sice vě-
děl, kvůli časovému zaneprázd-
nění jsem si je ale znovu po
dlouhých letech prohlédl až
před rokem. Překvapilo mě, že
desky nebyly vůbec poničené,“
přiblížil Hambálek. Snímky za
období první republiky pořizo-
val jeho otec Vladimír a ještě
před ním Osvald Kotouček, od
nějž Hambálkovi odkoupili živ-
nost. Prodávali knihy, papír
a také vlastní fotografie a po-
hlednice. „Jedná se o jedineč-
nou dokumentační kolekci. Fo-
tografie odkrývají pro dnešní
generace neznámou tvář Rož-
novska a jeho zákoutí,“ vyzdvi-
hl historik a etnolog Daniel Drá-
pala. „Velká část lidí přišla do
Rožnova za prací až v 50. a 60.
letech. Vůbec si nemohou pa-
matovat, jak město a jeho okolí

vypadaly dříve,“ souhlasí Ham-
bálek, někdejší učitel z rožnov-
ského gymnázia. V uplynulých
desetiletích totiž město i okolní
obce zažily razantní proměnu.
Měnila se zástavba, ulice a silni-
ce, ale také třeba lesní porosty
nebo vedení vodních toků.
„Třeba na místě někdejšího
podniku Tesla stávalo kdysi jen
pár chalup. Podobné je to i ve
vesnicích v okolí Rožnova, kde
nyní lidé žijí v moderních do-
mech, a ne v dřevěnicích, které
fotografie zobrazují,“ popsal
Hambálek. Také populární Dře-

věné městečko, jeden z areálů
rožnovského skanzenu, vypada-
lo v prvních letech své existen-
ce úplně jinak než nyní. „Přede-
vším některé menší stavby po-
blíž kostelíka stávaly jinde, než
je tomu dnes,“ poukázal Ham-
bálek. V knize, která vyjde
v druhé polovině června, nalez-
nou zájemci kolem dvou set vy-
braných historických fotografií
s doprovodnými texty.
K dostání bude v rožnovském
turistickém informačním cent-
ru a ve vybraných knihkupec-
tvích. — Viktor Chrást

Proměny městaStaré fotografie dlouho ležely na půdě rodinného domuMilana Hambálka, který je plánuje vydat
knižně. Lidémohou srovnat, jak dříve vypadalo rožnovské náměstí nebo paseky. 2x foto: archivMilana Hambálka

Ivana Lesková
redaktorka
MF DNES

Upřesníme, do kdy
a za jakých podmínek
mohou lidé znovu
hlásit své projekty.

Josef Gabzdyl
redaktor MF DNES

FULNEK Novátorská výuka „škola
hrou“, kterou v první polovině
17. století prosazoval Jan Amos Ko-
menský, se v jeho památníku ve
Fulneku na Novojičínsku může
s trochou nadsázky změnit na „vý-
stava hrou“. Muzeum Novojičínska
chce totiž někdejší školu, ve které
Učitel národů působil v letech 1618
až 1620, zcela změnit.
Celkovou částku na projekt 28,6

milionu korun tvoří z 85 procent ev-
ropská dotace, 10 procent uhradí
krajský úřad coby zřizovatel muzea
a zbylých pět procent doplatí stát.
„Z dotacemáme velkou radost, pro-
tože technický stav památníku ne-
byl vůbec dobrý a expozice z roku
1992 už zastarala,“ řekla ředitelka
Muzea Novojičínska Sylva Dvořáč-
ková a upozornila, že objekt je ná-
rodní kulturní památkou.

Dřevomorka a voda v podkroví
ničí budovu
Dobudovy ze střechy zatéká a v ně-
kterých krovech se šíří dřevokazné
houby. Současná expozice byla
zprovozněna v roce 1992 při osla-
vách 400. výročí Komenského na-
rození. Její následovnici hodlá mu-

zeum otevřít veřejnosti už příští
rok, kdy uplynou čtyři století od
Komenského příchodu do Fulne-
ku.
Ředitelka si je vědoma, že plány

jsou časově náročné. „Dlouho jsme
totiž čekali na vyhodnocení projek-
tů a udělení dotace. Vždyť žádost se
podávala už před rokem a rozhod-
nutí máme tak týden,“ přiblížila
s tím, že původně počítali s vyhláše-
ním dotací asi před půlrokem.

Letos muzeum vybere dodavate-
le stavebních a expozičních prací
a někdy na konci roku 2018 hodlá
obnovený památník otevřít. „Budo-
va bude bezbariérová a expozice
hodláme pojmout interaktivně, jak
si to současná doba žádá. Hodně
využijeme barvy a světla a doufám,

že se návštěvníkům nové pojetí
bude líbit. Bude to expozice, ve kte-
ré si budoumoci hrát,“ dodala ředi-
telka.
Náročný úkol čeká historiky, kte-

ří mají co nejlépe představit Ko-
menského život a dílo, dokumentů
souvisejících s tímto velikánem čes-
kých dějin se totiž dochovalo jen
velmi málo.

Exponáty opravy přečkají
v kostele sv. Josefa
Po dobu rekonstrukce přemístí mu-
zeum některé exponáty a pravidel-
né akce do další fulnecké památky
– rekonstruovaného kostela sv. Jose-
fa.
Starostka městečka Radka Krišto-

fová rekonstrukci památníků vítá.
„I časově to vyšlo dobře, protože
právě příští rok bude i město opra-
vovat sousední Knurrův dům, tak-
že přibližně ve stejný čas bude opra-
vena další část náměstí. To mě
těší.“
Komenský ve Fulneku prožil jed-

no zmála klidných období svého ži-
vota. Vmoravskémměstečku půso-
bil v tamní škole a současně byl čin-
ný jako kazatel Jednoty bratrské.
Jenže po porážce stavovského po-
vstání po bitvě na Bílé hoře a odmít-
nutí přechodu ke katolictví musel
Funek opustit.

HLUČÍN Hned pětkrát museli poli-
cejní pyrotechnici vyjíždět v posled-
ních dvou dnech do okolí Hlučína
a do Hrabyně na Opavsku. Likvido-
vali tam nevybuchloumunici z dru-
hé světové války. „Lidé nacházeli
granáty či miny nejčastěji při jar-
ních pracích na polích a zahra-
dách,“ řekl mluvčí opavské policie
René Černohorský.
Nálezymunice jsou v tomto regio-

nu časté. Právě zde totiž jednotky
osvobozující v roce 1945 Českoslo-
vensko svedly s německou armá-
dou tuhé boje při Ostravsko-opav-
ské operaci. Série zásahů začala ve
středu ráno v obci Hať. Devětapade-
sátiletý muž tam našel při kopání
na zahradě dělostřelecký granát
ráže 76 milimetrů. V tentýž den od-
poledne našel v lese u Vřesiny po-
dobně velký dělostřelecký granát
jednačtyřicetiletý muž. O den poz-
ději policisté opět zasahovali
v Hati, kdemuž při práci na poli na-
šel dělostřeleckouminu ruské výro-
by. V nedalekých Bohuslavicích se
později zase našel ruský ruční gra-
nát a pěchotní munice. Čtyři přípa-
dy policisté řešili na Hlučínsku a je-
den v Hrabyni, kde byla při výko-
pech ve čtvrtek nalezena další dělo-
střelecká mina. „Ke všem nálezům
vyjížděli policisté z Hlučína. Ti mís-
to vždy zajistili a přivolali pyrotech-
nika,“ řekl Černohorský. (ČTK)

Havířov

Řidič, který srazil
školačku, se má
přihlásit policii
Policisté pátrají po řidiči, který
před několika dny poblíž gymnázia
na Studentské ulici v Havířově sra-
zil desetiletou dívku. Vběhla mu
pod auto na přechodu pro chodce.
Školačka utrpěla lehká zranění.
„Po kolizi řidič zastavil, s dívkou
hovořil a pak z místa odjel,“ uvedla
policejní mluvčí Zlatuše Viačková.
„Žádáme řidiče, aby nás co nejdří-
ve kontaktoval,“ dodala Viačková.
Policistům by pomohly i výpovědi
případných svědků události. (woj)

Ostrava

V zoo už kvetou
první pěnišníky

S prvními jarními květy cibulovin
rozkvetly v areálu ostravské zoolo-
gické zahrady a botanického parku
i rané pěnišníky (rododendrony).
Keře s růžovými květy, které lákají
probouzející se hmyz, tam rostou
hned na několika místech. (les)

Ostrava

Titul Sestra roku
putoval do fakultní
nemocnice

Sestrou roku 2016 v ošetřovatelské
péči se stala Jitka Coufalová, stanič-
ní sestra oddělení pediatrické re-
suscitační a intenzivní péče Kliniky
dětského lékařství Fakultní nemoc-
nice Ostrava. Jako dětská sestra
pracuje 24 let, posledních devět ve
funkci staniční sestry. Ocenění pře-
vzala 28. března v Praze. (les)

Petřvald

Policejní oddělení
přesídlilo jinam
Obyvatelé Petřvaldu na Karvinsku,
kteří zamíří na obvodní oddělení
Policie České republiky, musí ode
dneška do budovy v ulici Gen. Svo-
body 511. Právě tam se totiž služeb-
na přestěhovala. Vše ostatní zůstá-
vá beze změny. Pracovní doba od-
dělení je nepřetržitá. Platí i stejné
kontakty. Telefon: 596 541 124-5.
Fax: 974 734 794. E-mailová adre-
sa: ka.oo.petrvald@pcr.cz. (les)

Hodně využijeme
barvy a světla
a doufám, že se nové
pojetí bude líbit.

Komenského památník změní
miliony korun i ve školu hrou

Radnice zaplatí,
co lidé chtějí. Ne
všude o to stojí

Pyrotechnik
pětkrát vyjížděl
na Hlučínsko

Snímky ukazují zapomenutý Rožnov
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Moravskoslezský
Počasí v kraji více informací
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Z několika sexuálně
motivovaných činů po-
licie obvinila 42letého
ředitele Střediska vol-
ného času Fokus v No-
vém Jičíně. Soud vzal
muže do vazby.

NOVÝ JIČÍN Ve školství pracuje
čtvrt století, ve středisku Fokus, bý-
valém domu dětí a mládeže, od
roku 2005. A přes tři roky je jeho ře-
ditelem. Ve městě navíc patří díky
pořádaní mnohých akcí k nejzná-
mějším lidem.
Ale v pondělí odpoledne si pro

něj přišli policisté.

MF DNES jméno muže neuvádí,
a to až do případné obžaloby, která
už znamená konání soudu.
„Obviněný se dopouštěl trestné

činnosti jednáním proti dětem ve
věku patnáct až osmnáct let, v jed-
nom případě se jedná o dítě mladší
patnácti let. Hrozí mu trest odnětí
svobody v rozmezí od dvou do de-
seti let,“ uvedl novojičínský policej-
nímluvčí Petr Směták. Dodal, že ne-
zákonného jednání se dopouštělmi-
nimálně dva roky.
Státní zástupkyně ZuzanaMinářo-

vá sdělila, že podle dosavadního
zjištěnímělmuž zneužít čtyři chlap-
ce.

Jednání o vazbě
trvalo čtyři hodiny
Okresní soud v Novém Jičíně poté
rozhodl o vzetí obviněného do vaz-
by. „Bylo to z důvodu obav z mož-
ného pokračování trestné činnosti
a případného ovlivňování svědků,“

zdůvodnila Minářová. Jednání trva-
lo zhruba čtyři hodiny, což je ne-
zvykle dlouho.
„Soudce se případem pečlivě za-

býval, navíc obviněný se rozhodl
vypovídat, což dosud neučinil,“ vy-

světlila státní zástupkyně, ale coko-
liv bližšího k výpovědi obviněného
odmítla sdělit.
Střediskomládeže provozujeměs-

to. A starosta Nového Jičína Jaro-
slav Dvořák neskrýval překvapení.

Vždyť jen pár hodin před zadrže-
ním byl muž s dětskými zastupiteli
právě na radnici.
Starosta považuje sdělení policie

za mimořádně závažné. „Všechny
nás zaskočilo. Za celou dobu jeho
působení ve Fokusu jsme neobdrže-
li jedinou negativní připomínku
k jeho práci a chování,“ řekl Dvo-
řák.

Zadržený patří ve městě
k nejznámějším lidem
Připomněl i zprávu z kontroly Čes-
ké školní inspekce z 1. prosince
2015, která uvádí, že „ve středisku
volného času panuje příznivá atmo-
sféra a dosažené výsledky jsou do-
kladem úspěšného působení SVČ
Fokus“.
Dvořák zdůraznil, že město ctí

presumpci neviny. Středisko proto
dočasně povede dosavadní zástup-
ce Pavel Sedlář a vedení zájmových
kroužků převzali po obviněném

jiní pedagogové. „Případné další
kroky budeme zvažovat,“ pozna-
menal starosta.
Prozatímní ředitel Sedlář se k sou-

časné atmosféře ve středisku odmí-
tl vyjádřit a odkázal na stanovisko
radnice.
Zadržený patří v Novém Jičíně

k velmi známým lidem.
„Pro mnoho lidí je to velký šok. Je

to rána i pro město, protože snad
nebylo oblíbenějšího člověka. Byl
to výborný organizátor. Sice se ob-
čas objevily různé zvěsti, ale každý
to považoval za fámy nebo nevkus-
ný vtip. O to více jsou lidé zaskoče-
ní,“ uvedl jeden z novojičínských
občanů, nepřál si však zveřejnit
jméno.
Ředitel byl v letech 2010 až 2014

městským zastupitelem. Pravidel-
ně uváděl mnoho městských akcí
pro děti, například minulý týden
moderoval oblastní kolo soutěže
Miss Dívka.

POMOC S PODNIKÁNÍM ZA HRANICEMI

Začínáte s podnikáním?

Chcete se prosadit v zahraničí a nevíte, jak na to?

Máme pro Vás tip, který Vás nebude stát ani korunu.
Podnikatelům v oblasti služeb, kteří chtějí fungovat v zahraničí a jsou lapeni ve spleti

zákonných ustanovení a předpisů, bezplatně pomůže ostravský Živnostenský úřad na
Jednotném kontaktním místě (JKM). Konzultace a odbornou pomoc tu najdou všichni
podnikatelé, a to jak osoby fyzické, tak právnické. Poradí, jak to funguje na území států
Evropské unie, Evropskéhohospodářskéhoprostoru a veŠvýcarsku.

Na JKM získáte maximum informací k podnikání ve zvolené zemi. Současně Vám
zprostředkují kontakt s úřady, které se zabývají povolovánímči registrací konkrétních činností,
otázkami sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a dalšími. JKM na ostravském
magistrátuposkytnepomoc také zahraničnímzájemcům, kteří chtějí podnikat vČesku.

Kontakt na Jednotné kontaktní místo pro Moravskoslezský kraj:
Telefon: 844 12 13 14 (zvýhodněný tarif)
599 443 148 (pevná linka). E-mail: jkm@ostrava.cz

INZERCE

7 °C

Martin
Pjentak

„Dámy a pánové, nechte na hla-
vě,“ nabádá už ve svém názvu
putovní výstava Muzea Novoji-
čínska. To je největším vlastní-
kem kolekce klobouků a pokrý-
vek hlavy v České republice
a tuto sbírku si nechce nechat
jen pro sebe. Putovní výstava
v únoru zamířila do Hlučína
a bude zde až do 9. června.
V Muzeu Hlučínska si lidé mo-
hou prohlédnout cylindry, kapi-
žony, vojenské přilby, církevní
birety či třeba klobouk arcibisku-
pa. K vidění jsou i pokrývky hla-
vy typické pro Asii či USA.
„Zvláštní místo mají klobouky
slavných osobností, mezi nimiž
se představí pokrývky hlavy pre-
zidentů Československa, kteří
navštívili město Hlučín,“ prozra-
dil ředitel Muzea Hlučínska Me-
toděj Chrástecký. (woj)
Foto: Alexandr Satinský,MAFRA

15 °C

„Pro mnoho lidí je to
velký šok. Je to rána
i pro město, protože
snad nebylo
oblíbenějšího
člověka.“

Vyzkoušejte si
klobouk, biret
nebo kapižon

Ostrava

Město vybere šéfa
Domova Korýtko
Radní Ostravy vyhlásili výběrové ří-
zení na ředitele Domova pro senio-
ry Korýtko. Předešlého šéfa Marka
Kyjovského nedávno odvolali kvůli
vnitřním problémům a vyhroce-
ným vztahůmmezi zaměstnanci.
Dočasně domov vede Vojtěch Cury-
lo. Zájemci s vysokoškolským vzdě-
láním a nejméně tříletou praxí ve
vedoucí funkci musí odevzdat při-
hlášky do konce května. (les)

Petrovice uKarviné

Místo nástupu do
vězení dál loupil
Policisté dopadli muže, který od
konce ledna v Petrovicích u Karvi-
né a v Karviné vyloupil pět rodin-
ných domů. Z nich bral peníze, al-
kohol, notebooky, kabelky a po-
dobně. Majitelům domů způsobil
škodu za zhruba 100 tisíc korun.
Muž už byl v minulosti dvanáctkrát
soudně trestán. Od série dalších
pěti krádeží jej neodradilo ani to,
že jej Okresní soud v Karviné na
konci loňska poslal do vězení. Do
něj ale nenastoupil v řádném termí-
nu a místo toho dál loupil. (woj)

Rýmařov

Zdravotní sestra
uspěla v soutěži
Velkého úspěchu dosáhla v celo-
státní soutěži Sestra roku 2016 po-
rodní asistentka Marie Volková z rý-
mařovského pracoviště Podhorské
nemocnice. Volková, která
v rýmařovské nemocnici pracuje
již 38 let, se stala držitelkou Čestné-
ho ocenění za celoživotní dílo
v ošetřovatelství. (woj)

Ostrava

Básník Krchovský
přiveze Krch-off
Nejpopulárnější současný český
básník, Jiří Hásek Krchovský, který
boří zaběhnutá pravidla literární
scény, zavítá do Ostravy poprvé se
svou rockovou kapelou Krch-off
band. Dnes se představí v Absinto-
vém klubu Les, v němž se Krchov-
ský zabydlel už v létě běhemMěsí-
ce autorského čtení. Tentokráte se
vrací oslavit dekadentní jaro. Začá-
tek je ve 20 hodin. (mao)

OSTRAVA Ostravská koalice stojí
před rozhodnutím, jak se postaví
ke kauze Štěpánek. Náměstek ost-
ravského primátora Martin Štěpá-
nek, který v lednu opilý řídil služeb-
ní vůz a dopustil se tak trestného
činu, chce zůstat ve své funkci. Koa-
liční kolegové však požadují jeho
odchod.
Natvrdo vyložilo své karty na stůl

jako první hnutí Ostravak a pro rad-
ního za ODS už v podstatě není
kam ustoupit, pokud kvůli svému
postu nechce rozložit koalici.
„Jednání náměstka primátora pro

oblast sportu, školství a vzdělávání,
tedy řízení motorového vozidla
pod vlivem alkoholu, považujeme
za neslučitelné s výkonem jeho
funkce,“ napsali členové hnutí Ost-
ravak ve společném prohlášení.

„Proto jsme vyzvali náměstka pri-
mátoraMartina Štěpánka k rezigna-
ci na jeho funkci.“
Zastupitelé hnutí Ostravak zašli

ještě dále než ostravský primátor
Tomáš Macura. Ten svého náměst-
ka zatím vyzval k rezignaci jen sou-
kromě.

Štěpánek: Proberu to s kolegy
„Zatím čekám, jak se k tomu pan
Štěpánek postaví osobně. Pokud by
se nic nestalo, budeme to projedná-
vat v pondělí s klubem zastupite-
lů,“ komentoval lpění na funkci své-
ho náměstka ostravský primátor.
„Tam by už padlo konkrétní roz-
hodnutí, stanovisko klubu. Nechci
takové rozhodnutí předjímat, ale
myslím, že by bylo shodné s mým
názorem.“

Martin Štěpánek zatím ve funkci
náměstka primátora pro školství
a sport zůstává. Výzvu hnutí Ostra-
vak ale nebere na lehkou váhu.
„Musím to probrat se stranickými

kolegy. Budeme o tom jednat, pak
určitě zveřejníme, jaké budou další
kroky,“ komentoval výzvu hnutí Os-
travak Štěpánek. „Teď ale opravdu
nemohu nic říct, navíc i kdyby se
něco změnilo, jako první by to vědě-
li mí straničtí kolegové, pak koalič-
ní partneři a až poté bych informo-
val tisk.“
V ostravském zastupitelstvu, kte-

ré má 55 členů, má současná koali-
ce 33 hlasů. ODS v současnosti dis-
ponuje pěti mandáty. Koalice by
bez případných hlasů ODS měla
28 hlasů, což stačí na těsnou větši-
nu v zastupitelstvu. (sta)

Josef
Gabzdyl

Policie obvinila šéfa domu
dětí ze sexuálních deliktů

Štěpánekmusí pryč, jinak
odejdeme, hrozí hnutí Ostravak

Znojemsko

ZNOJEMSKO | Aktuálně z okresu a kraje
Krátce z regionu
Angelika Osovská ze Znojma je
Sestrou roku 2016

Znojmo – Vrchní sestra zno-
jemské Charity Angelika
Osovská získala ocenění v
soutěži Sestra roku 2016 v
kategorii Sestra v přímé
ošetřovatelské péči. „Angelika
je inteligentní a vstřícná
sestra. Má srdce na dlani nejen
pro zaměstnance Charity a pro
své pacienty, ale i pro jejich rodiny a
blízké. Často jsem zaslechla, že ji lidé oslovují An-
děli, a každý, kdo ji vidí při práci, ihned pochopí,
proč,“ napsala v nominačním dopise kolegyně oce-
něné sestry Dana Eliášová. Oceněná vrchní sestra
má doma již řadu cen. „Mám z ní pochopitelně ra-
dost, ale je to úspěch celé Charity. Je to ocenění
práce nás všech a patří všem mým kolegyním
zdravotním sestrám,“ řekla Osovská. (dak)

Kdo klikne, má doušek zdarma
Tasovice – Dva bločky na víno
nabízí Spolek vinařů svatého
Klementa za kliknutí „zú-
častním se“ na 48. Tasovic-
kou výstavu vín na Face-
booku. „O bločky se přihlaste
při koupi vstupného do
12:00,“ oznámili pořadatelé na
webu obce. „Přijďte ochutnat 590
vychlazených vzorků moravského
vína. Šampionem výstavy je Antonín Saleta z Viš-
ňové s Tramínem červeným,“ informovali pořada-
telé na serveru Tasovic. Výstava začíná pozítří v
deset hodin dopoledne v hodonickém kulturním
domě. Vstupné je třicet korun, cena bločku pět ko-
run. Zahraje cimbálová muzika Galán. (dak)

Na Věčnosti zahrají PPD a také
Matky z východu

Znojmo – Na koncert dvou
kapel se mohou těšit příz-
nivci živé muziky ve Znojmě.
„V klubu Na Věčnosti zahrají
znojemští PPD a břeclavská
kapela Matky z východu,“ in-
formoval šéf klubu Ivo Bílek.
Kapela Po Pracovní Dově je na
Znojemsku velmi známá svojí svěží pro-
dukcí originálního bigbítu. Matky z východu hrají
alternativní bigbít. Kapela je šestičlenná a sestavu
tvoří kromě kytar a bicích také dva saxofonisté.
Koncert je na programu klubu zítra večer. (dak)

Chyba v křižovatce. Řidič auta
nedal přednost cyklistovi

Znojmo – O velkém štěstí
může mluvit cyklista, kterého
srazila auto v úterý po šesté
hodině večerní ve znojemské
části Načeratice. „Muže
středního věku ošetřil lékař
záchranné služby. Zraněný
cyklista nebyl v bezvědomí, vy-
vázl s otřesem mozku a lehkým
poraněním hlavy. Putoval na chirurgické oddělení
znojemské nemocnice,“ sdělila mluvčí jihomorav-
ských záchranářů Hedvika Kropáčková.
Podle policistů nedal řidič auta přednost cyklistovi,
který jel po hlavní silnici. „Dechové zkoušky byly
negativní, na kole vznikla škoda dvacet tisíc ko-
run,“ sdělila mluvčí znojemských policistů Lenka
Drahokoupilová. (ipe)

Gabriela Růžičková, 27 let,
úřednice, Znojmo

Dnes se těším na to, že si
zajdu s kolegy na dobrý oběd.
A po práci na vycházku do
přírody. Doufám, že bude tak
pěkně jako včera a předevčírem.
A také se těším na to, až si přečtu
Znojemský deník Rovnost. (dak)

Na co se dnes těším
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Krátce z černé kroniky

Jako Janžurová? Byl to šok, říká Briešťanská
PETR TUREK

H
odonínské ro-
dačky září na
českém herec-
kém nebi stále
jasněji. To do-

kazuje i udělení letošní diva-
delní Ceny Thálie. Pohár
symbolizující Múzu komedie
získala po Petře Hřebíčkové
o víkendu také Hana Tomáš
Briešťanská (na snímku). „Byl
to pro mě šok, který dopro-
vázelo velké nadšení a sa-
mozřejmě obrovská radost,“
přiblížila dojmy po vyhlášení
Nejlepšího ženského činoher-
ního výkonu roku šťastná
Tomáš Briešťanská.

V širší nominaci se objevila
už před dvěma lety, kdy od-
borníky uchvátila v roli Dory
Idesové v inscenaci Žítkovské
bohyně, které jsou dodnes
v Městském divadle ve
Zlíně pravidelně vy-
prodané. K vítězství v
prestižní ceně Thálie
ale hodonínskou ro-
dačku přiblížilo až její
ztvárnění Štěpky v Pe-
trolejových lam-
pách. Právě v
nich excelovala
na prknech br-
něnského Ná-
rodního diva-
dla. „Poprvé
jsem se ocitla

v užší nominaci a vyšlo to.
Mám obrovskou radost. V
publiku mi držela pěsti ma-
minka, sestry a švagr, vítěz-

ství jsme příjemně osla-
vili v rodinném kruhu,“
pousmála se sedmatři-
cetiletá herečka.
Ocenění získala za

mimořádný jevištní
výkon v roli Štěpky Ki-
liánové, kterou
hraje už rok. „Je
to nádherná
role, je pro
mě poctou ji
hrát,“ podotkla
Briešťanská.
Někteří kri-

tikové ji v Pe-

trolejových lampách srovná-
vají s Ivou Janžurovou. Ho-
donínská herečka se však drží
trochu zpátky. „Srovnání se
nevyhnete, vždyť právě Iva
Janžurová tuto roli proslavila.
A srovnávat se s ní? Probůh,
to snad ani nejde,“ svěřila se
čerstvá laureátka Ceny Thálie,
která má sebou už poměrně
dlouhou kariéru na mnoha
scénách po celé republice.
I když pochází z Hodonína,

kde zpívala i v cimbálové
kapele Duběnka, tak za stu-
diemi vyrazila až na Vyšší
odbornou školu hereckou do
Prahy. Po absolutoriu se jejím
prvním angažmá stalo Ho-
rácké divadlo v Jihlavě.

Starosta Hodonína
zůstává. Zatím
Vedení hodonínské
radnice včera ustálo
pokus o odvolání. Do
patnácti dnů se ale
mají zastupitelé sejít
znovu. Program je
stejný: odvolat vedení.

PETR TUREK

Hodonín – Jeden hlas chyběl
včera k tomu, aby vůbec za-
čalo mimořádné zasedání
hodonínského zastupitelstva.
Velká zasedací místnost se
i tak stala pranýřem přede-
vším vládní koalice. Jejich
dvanáct členů totiž včerejší
schůzi bojkotovalo. „Vzdejte
se všichni mandátů a udě-
lejte nové volby, protože to,
co se v Hodoníně děje, je
vrchol. Dělá si z nás srandu
kdekdo,“ prohlásil Zbyněk
Doupovec, který na zastupi-
telstvu obvykle vystupuje za
petiční výbor proti výstavbě
přístavu Východ.
Jenže včera se nikdo z

volených zástupců mandátu
nevzdal. Naopak ti zastupi-
telé, kteří přišli, hlavně vy-
světlovali, proč se připojili k
žádosti o svolání mimořád-
ného zastupitelstva s cílem
odvolat nestranického sta-
rostu Milana Lúčku. „Ti, co
vyvolali toto jednání, se ne-

dostavili a zneuctili nás jako
opozici i vás jako občany.
Svojí účastí vyjádřili, jaký
mají strach o své posty,“ ře-
kl předseda místní buňky
ANO Roman Filip.
Dvanáct koaličních zastu-

pitelů prostřednictvím lido-
veckého místostarosty La-
dislava Ambrozka poslalo
Deníku své vyjádření k po-
kusu o další hodonínský
převrat. „Nesouhlasíme s
postupem jedenácti zastu-
pitelů, kteří navrhli svolání
mimořádného zastupitelstva
s cílem odvolání vedení
města a rady, což by vedlo k
opětovné destabilizaci měs-
ta Hodonína a městského
úřadu,“ stálo v prohlášení.
I na to reagovala před-

sedkyně nejsilnějšího za-
stupitelského klubu KSČM
Martina Milerová. „Jde nám
jednoznačně o odvolání pa-
na starosty, kterého pova-
žujeme za zcela nezpůsobi-
lého vést město, a to z řady
konkrétních důvodů. Jelikož
tady ale zbytek vedení
města není, tak tyto důvody
využijeme na příštím zastu-
pitelstvu,“ uvedla Milerová.
Možná trochu jiný scénář

uvidí návštěvníci příštího
hodonínského zastupitelstva.
„Náhradní zasedání se podle
zákona o obcích koná do
patnácti dnů,“ sdělil mluvčí
radnice Ivo Cencinger.

Jako jediný z vedení rad-
nice se včerejší schůze
účastnil pouze místostarosta
za Změnu Vítězslav Krabič-
ka. „Z koalice jsem nevy-
stoupil, ale mám pocit, že
mě z ní vyčleňují kvůli to-
mu, že se bavím s Janou
Gajošovou,“ uvedl Krabička,
který jako jediný z vedení
města ustál poslední převrat

z listopadu 2015. Tehdy se
koalice ANO, komunistů a
Změny přeměnila na čtyř-
koalici pěti z osmi zastupi-
telů ANO, Změny, lidovců a
sociálních demokratů. Nová
koalice pak ještě prošla další
změnou, když byla zrušená
místní organizace ANO a
dva koaliční zastupitelé
vstoupili do Řádu národa.

Zhoupnou se v 16 metrech
Břeclav – Na houpačce
umístěné na šestnáctimet-
rových kůlech se už možná
za pár měsíců zhoupnou
návštěvníci lanového centra
Hájenka Park v Břeclavi.
„Zatím ještě nemáme
všechna potvrzení, ale
předběžný termín zprovoz-
nění je v červnu,“ informo-
vala včera jednatelka centra
Monika Opavská.
Novinek však chystají pro

letošní sezonu, která od-
startuje patnáctého dubna,
více. „Při úvodní akci Hon
na velikonoční vajíčka ote-
vřeme pro děti zvířecí kou-

tek, kde budou holandské
kozičky, králíci i morčata,“
řekla Opavská. Akce začne
ve čtrnáct hodin. Děti budou
hledat čokoládová vajíčka
a soutěžit o ceny. (ber)

Soutěž o lístky
Pět čtenářů získá rodinné
vstupné (2+2) po správném
zodpovězení otázky:
V jaké výšce visí překáž-
ky trasy Lanáček?
a) 1 m b) 2 m c) 1,5 m
Odpovědi posílejte na
aneta.berankova@denik.cz

Dvě děti nechala žena doma
a odešla. Slehla se po ní zem
Kyjovsko – Po
matce dvou dětí
z Hodonínska
Pavle Zálešákové
pátrají policisté.
Už šestý den
o sobě nepodala
žádnou zprávu.
Včera proto policie

požádala o pomoc při hle-
dání ženy. „Naposledy byla
viděna v pátek čtyřiadvacá-
tého března v místě svého
bydliště v malé obci na Ky-
jovsku. Doma nechala dvě
děti a bez jakýchkoliv ná-

znaků nebo indicií
o svém odchodu
zmizela,“ uvedl
policejní mluvčí
Petr Zámečník.
Hledaná doma
zanechala jen
vzkaz, že odchází.

„Po ženě usilovně
pátráme a žádáme o spo-
lupráci i veřejnost. Pokud
pohřešovanou někde viděli
nebo znají místo, kde se
mohla vyskytovat, ať to
oznámí policistům na lince
158,“ vyzval mluvčí. (pt)

Rozložení sil v zastupitelstvu Hodonína
Koalice – proti odvolání (12): starosta M. Lúčka (na sním-
ku), L. Střecha, P. Dvořáček, O. Fialík, P. Uřičář (nezařazení –
zvolení za ANO), J. Janda, J. Mráka, J. Běloch (ČSSD),
L. Ambrozek, J. Štukavec, M. Kotková, D. Herzán (KDU-ČSL)
Koalice – neutrální (2): V. Krabička, F. Novotný (Změna)
Koalice – pro odvolání (3): J. Gajošová, R. Sedlačík (Řád
národa), I. Knápek (Změna)
Opozice – neutrální (6): I. Taptič, M. Třeštík (Nezávislí),
P. Buráň, T. Mlýnková Išková (Svobodní), K. Balga,
R. Stahalová (nezařazení – zvolení za Nezávislé)
Opozice – pro odvolání (8): M. Milerová, L. Ingrová,
J. Navrátil, J. Lahvička a L. Malovaný (KSČM), R. Filip,
V. Salajka (ANO), M. Grauová (nezařazená – zvolená za ANO)
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Medical Tribune

Chrápání aneb Když se spí nahlas
O rizicích i možnostech řešení dosud 
velmi často podceňované problematiky 
chrápání se v rozhovoru pro MT vyjadřuje 
MUDr. Jaroslav Betka z Kliniky ORL 
a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

B6

Specifika vojenského zdravotnictví
Zřizovatelem ÚVN je Ministerstvo obrany ČR, což ji předurčuje 
k plnění úkolů v oblasti vojenského zdravotnictví, krizového 
řízení a odborného výcviku. Ročně také uskutečňuje několik 
výzkumných projektů MO ČR. O podrobnostech jsme hovořili 
s ředitelem ÚVN prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.

C1

Pro a proti švédského zdravotnictví
V cizině lékaři hledají uplatnění zejména 
v anesteziologii a intenzivní medicíně, 
chirurgii a dětském lékařství. O své 
zkušenosti se tentokrát podělil lékař Tomáš 
Gajda, který po promoci zamířil do Švédska.

B4

Kabátkova rekordní odměna
Řediteli VZP Ing. Zdeňku Kabátkovi 
schválila správní rada rekordní odměnu. 
Za loňský rok dostane za kvalitní 
práci a řešení kauz z minulosti bonus 
1,31 milionu korun.

ČTĚTE TAKÉ

A6

VÍCE NA STRANĚ B2–B3

S propagovaným přínosem vína ne každý souhlasí
Názory na škodlivost či prospěšnost alkoholu se liší nejen u laické veřejnosti, ale i u odbor-
níků. Na nedávném parlamentním semináři zazněla pro mnohé překvapivá tvrzení 
o zdravotních přínosech pravidelného pití malého množství alkoholu. Prof. MUDr. Milan 
Šamánek z 2. LF UK a FN Motol na semináři předložil výsledky zahraničních studií, podle 
nichž alkohol chrání před infarktem, iktem, vysokým krevním tlakem či karcinomem. Když 
chtěl ale promítnout prezentaci o přínosech střídmého pití alkoholu, omylem spustil 
jinou, která začínala tvrzením, že alkohol je buněčný jed. Přinášíme i názor primáře Kliniky 
adiktologie 1. LK UK a VFN MUDr. Petra Popova, který se denně setkává s lidmi, pro něž 
se alkohol stal nezbytným, protože si na něm vytvořili závislost, a i přestože jim vážně 
poškozuje zdraví, nejsou bez něj schopni existovat.
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Je nám ctí 
spolupracovat  
s více než 1000
lékaři v Česku.

Vždy férový přístup k lékařům
– naším partnerům při výzkumu

www.kantarhealth.com
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Zdravotnictví vydá až dvacet procent peněz neefektivně
Zdravotní pojišťovny vydají ročně za péči 
přes 250 miliard korun; pokud se přič‑
tou dotace státu, krajů, měst a platby pa‑
cientů, spotřebuje zdravotnictví přes 300 
miliard ročně. Podle expertů se až dva‑
cet procent vydá neefektivně. Příčina je 
podle nich v nastavení systému, jen zčás‑
ti tedy může ovlivnit efektivnější využití 
peněz to, že pojišťovny si hlídají, aby pla‑
tily jen provedenou péči. Prerevizemi še‑
tří sedm zdravotních pojišťoven systému 
ročně několik miliard korun. Nemocni‑

ce by měly mít plnou kontrolu nad vyka‑
zováním výkonů, zvlášť účtovaných léků 
a materiálu. Na trhu je dostatek sofistiko‑
vaných softwarových nástrojů, je to jen 
otázka jejich ceny. Nemocniční infor‑
mační systémy hlídají frekvenci vyšetře‑
ní, duplicity a také seznam konkrétních 
výkonů vázaných na danou pojišťovnu. 
Za vykazování jsou zodpovědni proško‑
lení lékaři, kontrolu provádějí superkodé‑
ři. S kódováním je do jisté míry problém, 
nejsou vždy správně nastaveny standar‑

dy zdravotních služeb, zlepšení se čeká 
od DRG. Ve zdravotních pojišťovnách 
se záchyt problematických dat pohybu‑
je v hodnotách od jednoho do čtyř pro‑
cent vykázané péče. Při prerevizích jsou 
zkontrolovány všechny faktury, kontrola 
je částečně automatizovaná, částečně ji 
provádí revizní lékař. Po zaplacení násle‑
duje tzv. postrevize – tyto kontroly jsou 
namátkové, obvykle na základě podnětu. 
Ačkoli mediálně sledované jsou zejmé‑
na úniky peněz ve veřejných zakázkách, 

hlavním zdrojem neefektivity je špatná 
organizace péče. Systém neumí omezit 
nadužívání péče ani ji naopak poskyt‑
nout těm, kteří k  lékaři nechodí, takže 
léčení rozvinutých nemocí pak stojí vel‑
ké prostředky. Neefektivita je v nadbytku 
akutních lůžek, o třetinu vyšším počtu 
ambulantních specialistů a o 11 procent 
nižším počtu praktických lékařů oproti 
průměru EU. Vysoký je počet kontaktů 
pacientů s lékaři.  nam

Prestižní ocenění Sestra roku 
se letos rozdávalo posedmnácté
Čestné ocenění za celoživotní dílo v oše‑
třovatelství převzala Marie Volková, po‑
rodní asistentka gynekologické ambulan‑
ce Podhorské nemocnice, a. s., pracoviště 
Rýmařov. Sestrou roku v přímé ošet‑
řovatelské péči byla vyhlášena Bc. Jitka 
Coufalová, staniční sestra Oddělení pe‑
diatrické resuscitační a intenzivní péče 
FN Ostrava. V kategorii Sestra v mana‑
gementu a vzdělávání zvítězil Mgr.  Jiří 
Čáp, vrchní sestra Kliniky anesteziolo‑
gie, resuscitace a  intenzivní medicíny 
Transplantačního centra IKEM. Sest‑
rou mého srdce se s největším počtem 
zaslaných hlasů stala Andrea Růžičko‑
vá, vedoucí sestra Ortopedického od‑
dělení NH Hospital Nemocnice Hořo‑
vice. Novinkou letošního ročníku bylo 
vyhlašování nejlepší zdravotnické školy, 
tou se stala Vyšší odborná škola zdravot‑

nická a Střední zdravotnická škola Hra‑
dec Králové, ocenění převzala ředitelka 
školy PaedDr. Soňa Lamichová. Součás‑
tí galavečera bylo předání výtěžku akce. 

Šek v hodnotě 10 000 korun převzal ře‑
ditel Dětského centra Jihočeského kraje 
Mgr. Martin Karas.

VÍCE V DISKUSNÍM FÓRU NA A2

VÍCE NA STRANĚ B1

Sestry roku 2016 (zleva): Jiří Čáp, Jitka Coufalová, Andrea Růžičková, Marie Volková
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130 let ve službách zdraví

 
http://platform.aaf-online.org

Přihlašování na semináře probíhá on-line na  

• Pediatric Palliative Care, CME • Family Medicine, CME • Leadership in Healthcare • Rehabilitation Medicine • Diagnostic Imaging 
• Oncology B: Thoracic and Head & Neck Cancers • Cardiology • Medical Leadership, CME • Lipid Metabolism  • Cardiac Surgery 
• Dermatology • Chronic Inflammatory Skin Diseases

Více informací o projektu naleznete na 
www.vdv.cz/projekty/salzburg-seminars/

SALZBURG SEMINARS 2017  
Prestižní lékařské vzdělávání v Rakousku 
pod záštitou Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

• Týdenní semináře 
• Pracovní stáže 
• Online vzdělávání 
• Networking

Do 31.5.2017 
se lze přihlásit 
na tyto semináře:

Účast je zdarma, lékaři si hradí pouze cestovní náklady. 
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Ministr: Sestry, bude líp, peněz bude víc
„Sestry, bude líp, peněz bude víc,“ slíbil ministr zdravotnictví 
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík na slavnostním galavečeru 
Sestra roku 2016 v úterý 28. března v Hudebním divadle 
Karlín. Už sedmnáctým rokem je slavnost koncipována jako 
poděkování všem sestrám a dalším nelékařským pracovníkům 
v českém zdravotnictví za jejich mimořádnou a zodpovědnou 
práci. Odborným garantem soutěže je Česká asociace 
sester, záštitu nad soutěží mají ministerstva zdravotnictví 
a práce a sociálních věcí a primátorka hl. m. Prahy.

„Práce sester je těžká a je dobře, že se ko‑
nají akce, jako je tato, protože veřejnost 
zná špičkové lékaře, ale nezná špičkové 
sestry,“ řekl hostům slavnostního veče‑
ra ministr Ludvík a připomněl, že zvítě‑
zit v soutěži je v případě sester mnohem 
těžší než v případě lékařů, protože ses‑
ter je několikanásobně víc, konkuren‑
ce tak je větší a oceněné patří opravdu 
k nejlepším z nejlepších. „Děkuju všem 
sestrám, z pozice ministra zdravotnic‑
tví vám mohu slíbit, že bude líp, peněz 
bude víc. A věřte mi, že jedním z nejdů‑
ležitějších lidí na ministerstvu je hlavní 
sestra ČR. Takže, dámy, fandím vaší pro‑
fesi a děkuji,“ prohlásil ministr za potles‑
ku přítomných.

V rozhovoru pro MT zdůraznil dů‑
ležitost sester. Jsou nedílnou součástí 
nemocničních kolektivů, bez nich by 
zajistit péči nešlo. Soutěže jako Sest‑
ra roku zvyšují prestiž sesterského po‑
volání v očích veřejnosti, což by podle 
ministra mohlo přilákat další zájemce 
o obor. Aktuálně chybějí zejména ses‑
try u lůžka, i proto sestrám v nemocni‑
cích stoupnou od 1. července příplatky 
za noční směny na 2 000 korun měsíčně. 
Měnit se má i vzdělávání, jak to spolu 
s vyššími odměnami přispěje ke stabi‑
lizaci sester, bude podle ministra jas‑
né až časem.

Cenu za celoživotní dílo v ošetřova‑
telství předala patronka soutěže Dagmar 
Havlová, předsedkyně správní rady Na‑
dace Dagmar a Václava Havlových VIZE 
97. „Jsem velice šťastná, že už posedm‑
nácté mohu tady být s vámi, protože si 
práce sester nesmírně vážím, mám s ní 
hlubokosáhlé zkušenosti. Myslím si, že 
je skutečně důležité dát společnosti na‑
jevo, jak je práce nelékařských zdravot‑
níků důležitá a velice potřebná. Já to vím 
a moc si toho vážím,“ řekla.

Naše práce má smysl, vidíme 
výsledky
„Práce sestry mě zcela naplňuje,“ odpo‑
věděla MT Marie Volková, která je rý‑
mařovské nemocnici věrná už 38 let. Pro 
práci sestry se rozhodla už jako dítě, nic 
jiného dělat nechtěla. Od malička ošetřo‑
vala vše, co se dalo. „A když jsem se ne‑
dostala napoprvé na zdravotnickou ško‑
lu, řekla jsem, že půjdu raději do kravína 
než na gymnázium, že tam budu užiteč‑
ná, protože budu moci ošetřovat alespoň 
krávy,“ popsala. Na odvolání se na školu 
dostala a nikdy toho nelitovala. Na otáz‑
ku, čím by přilákala dnešní dívky k pro‑
fesi sestry, řekla, že vlastním příkladem, 
tím, že v této práci vidí uspokojení, že 
pomáhat někomu je poslání. „A toto po‑
slání člověka pozvedne někam, vede ho 
stále dál. Je to prostě krásné zaměstná‑
ní, pro mě jedno z nejkrásnějších, pro‑
tože má smysl,“ shrnula.

„Pro mě je přitažlivé hlavně pomáhat 
dětem,“ řekla MT Jitka Coufalová, kte‑
rá pracuje jako dětská sestra 24 let. Již 
mnoho let se svým kolektivem s úspě‑
chem uplatňují metodu bazální stimu‑
lace. „Je to pomoc pro děti postižené, 
po těžkých kraniotraumatech nebo po‑
lytraumatech, které jsou v ohrožení ži‑
vota. Je to spojování vzpomínek a zain‑
teresování rodiny do péče o pacienta, 
aby se pokud možno vrátil do normální‑
ho života. Mám uspokojení z této práce, 
má výsledky, pacienti se vracejí, přijdou 
i po letech nebo pošlou pohled z dovo‑
lené, z lázní. Je to komunikace s rodiči, 
pacienty. Pro malé pacienty jsme tako‑
vé tety, ke kterým se vracejí.“ 

„Nejvíc mě baví učit studenty, to má 
smysl,“ řekl MT Jiří Čáp. Právě díky po‑
dílu na výuce má podle něj IKEM šanci 
nalákat nové kolegy a kolegyně k práci 
v tomto špičkovém zařízení. Aby získal 

zájem studentů o obor, snaží se do vý‑
uky dávat to, co dávali někteří učitelé 
jemu. „To je přirovnat věci běžného živo‑
ta do odborné části tak, aby byli všichni 
schopni pochopit, o čem se bavíme, na‑
učit je i odborně mluvit, protože si mu‑
sejí uvědomit, že ve svém věku už nejsou 
laici, že se na ně rodiny začnou obra‑
cet jako na odborníky, a neměli by pů‑
sobit jako trubky,“ řekl. Na vyšší zdra‑
votnické škole učí záchranáře a sestry, 
které získávají specializované vzdělávání 
v rámci atestačního pomaturitního stu‑
dia zaměřeného na intenzivní a resusci‑
tační péči. Podílel se na tvorbě učebnice 
a pro své studenty připravil řadu výuko‑
vých materiálů. 

„Dívkám, které volí budoucí povo‑
lání, bych práci sestry určitě doporuči‑
la,“ odpověděla MT Andrea Růžičková. 
Ve zdravotnictví pracuje 20 let, na pozi‑
ci vedoucí sestry organizuje práci sester 
a ostatních nelékařských pracovníků. Pro 
ortopedii se rozhodla už při studiu, bavi‑
la ji víc chirurgie než třeba interna, a or‑
topedie je odnož chirurgie. „A baví mě 
to dodnes. Tato práce má smysl, vidíte 
výsledky a máte radost z každého uzdra‑
veného pacienta. To je to, co nás nejvíc 
motivuje a baví. A to bych děvčatům do‑
poručila – musí je to bavit. Když vás to 
baví, chodíte rády do práce a máte z toho 
radost, je to to nejlepší, co může být.“

Ocenění zdravotnické školy má 
propagovat sesterské povolání
Propagace úspěšné školy by měla přitáh‑
nout další zájemce a zájemkyně o obor, 

který je těžký, i proto ho volí stále méně 
žáků. Proč je zajímavé studovat právě 
ošetřovatelství, je podle Soni Lamicho-
vé jednoduché – je to práce na celý ži‑
vot, absolventi najdou vždy uplatnění. 
V patnácti letech ale na to děti nesly‑
ší, v  tom věku je těžké rozhodovat se 
na celý život. „Takže hledáme jiné formy, 
jak je přitáhnout – ukazujeme jim závo‑
dy v poskytování první pomoci a vyrá‑
žíme do základních škol, kde předvádí‑
me zajímavé aktivity, které na naší škole 
děláme. Představujeme na výstavách ne‑
jen nás, ale i nemocnice – jejich zástupci 
chodí s námi na výstavy a vysvětlují, jak 
budou se zaměstnancem – naším absol‑
ventem zacházet, co všechno mu mohou 
nabídnout. Snažíme se všelijak, například 
i přes Facebook, kam píšeme příběhy ab‑
solventů, žáků,“ shrnula.

Za vítězství považuji už to, 
že jsem v nejužším výběru
Práci Angeliky Osovské, vrchní sestry 
Oblastní charity Znojmo, oceňují její 
spolupracovnice, pacienti i rodiny. Cha‑
ritu si lidé většinou spojují se sociál‑
ní sférou, domácí nebo ošetřovatelská 
péče ale je ryze zdravotní obor. Sestry 
musejí být samostatné. „Nemají léka‑
ře za zády, musejí si vědět rady, takže 
jsou to pro mě sestry s velkým S,“ řek‑
la MT. Zvládnout práci s lidmi na kon‑
ci života je podle ní možné, když člověk 
ví, proč to dělá. Sestry v hospicové péči 
plní přání pacienta i rodin, které chtějí 
svého blízkého ošetřovat doma. „Když 
se povede, že člověk zemře doma, to je 

smysl naší práce, je to i uspokojení do‑
vést pacienta na konci života v kruhu 
rodiny a blízkých ke konci bez bolesti 
a bez příznaků, které mohou umírání 
doprovázet. To je něco mimořádného,“ 
popsala. Sestry v nemocnicích něco ta‑
kového nezažijí, v charitní péči se pra‑
cuje mnohem více s rodinami, sestry se 
na krátký okamžik stávají jejich součástí. 
„Je to intimní období pacienta, ne každý 
by si zavolal ke smrtelné posteli někoho 
cizího, takže tam musí fungovat důvěra 
na obou stranách,“ dodala.

Bc. Zuzana Fišarová, vrchní sestra 
Psychiatrické kliniky VFN Praha, se za‑
měřuje na specializační vzdělávání sester. 
MT řekla, že toto vzdělávání by mělo být 
více vytaženo ze školních lavic na klini‑
ky, do provozu, mezi duševně nemocné, 
aby sestry zažily všechny situace, které 
mohou v jejich dalším profesním živo‑
tě nastat. „Na psychiatrii je práce speci‑
fická v komunikačních dovednostech, 
ve zvládnutí konfliktních situací s agito‑
vanými, agresivními či suicidiálními pa‑
cienty. Sestry musejí mít znalosti o du‑
ševních chorobách, aby zvolily vhodný 
přístup k pacientům.“ Pro takovou práci 
musejí být duševně fit, Zuzana Fišarová 
se udržuje v kondici cvičením jógy. Pro 
zaměstnance, které vede, získala mož‑
nost supervize v podobě nemocniční‑
ho kaplana. 

PhDr. Jana Kocourková, MBA, ná‑
městkyně pro nelékařské zdravotnické 
obory MOÚ Brno, pracuje ve zdravot‑
nictví 38 let. Je hlavní autorkou a řeši‑
telkou elektronické ošetřovatelské doku‑
mentace. V roce 2016 jí za rozvoj oboru 
udělila ČAS cenu Florence Nightinga‑
lové. Její práce spočívá především v ko‑
munikaci s podřízenými, k pacientům 
se tolik nedostane. „Samozřejmě jsem 
ráda, když jsem v provozu a mohu vy‑
slechnout své kolegyně, jaké mají stesky, 
co potřebují ke své práci a jak bych jim 
mohla pomoci zlepšit pracovní podmín‑
ky. Podařilo se nám v MOÚ zavést peer 
program, což je psychosociální podpo‑
ra pro zdravotníky, z toho mám velkou 
radost, za tento projekt jsme také dosta‑
li ohodnocení v rámci Bezpečné nemoc‑
nice – první místo, toho si nesmírně vá‑
žím,“ řekla MT. Projekt v MOÚ funguje 
od roku 2015 a mezi sestrami a neléka‑
ři obecně má velký ohlas.  nam

Ocenění za celoživotní dílo Marii Volkové pře-
dala patronka soutěže Dagmar Havlová
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SYMPOSIUM: IMUNOLOGIE 

A INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Infekční mononukleóza

Novinky v očkování

Chlamydia pneumoniae 

a Mycoplasma pneumoniae 

v etiologii respiračních infekcí

PRO & PROTI

Očkování proti pneumokokům 

u dospělých mladších 60 let

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY 

S KOMENTÁŘEM

Kožní manifestace u onemocnění GIT

Dermatofytózy

Inkontinence moči ve vyšším věku

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Kardiopulmonální resuscitace

KASUISTIKY

Onemocnění asociované s IgG4

ZPRÁVY Z KONGRESU

Detralex v léčbě chronického 

žilního onemocnění

Sulodexid v prevenci 

trombotických příhod
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SYMPOSIUM: 

GASTROENTEROLOGIE

Výběr antiemetik

Lidský mikrobiom

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY 

S KOMENTÁŘEM

Přímá perorální antikoagulancia 

u starších pacientů

Využití genetické informace 

k účelné farmakoterapii

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY

Nový pohled na antidiabetika

Inzulin glargin 300 U/ml

Ezetimib v léčbě dyslipidémií

Novinky v léčbě hyperlipidémií

Kontrola krevního tlaku 

v prevenci CMP

Fixní kombinace verapamilu 

a trandolaprilu

Suplementace kalciem 

a vitaminem D u seniorů

Axiální spondylartritidy

Kardiopulmonální resuscitace – 

doporučení pro novorozence

KASUISTIKY

Role adalimumabu v léčbě 

autoimunitních onemocnění
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S KOMENTÁŘI ČESKÝCH SPECIALISTŮ

ZKUŠEBNÍ TESTY S GARANCÍ
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Představujeme publikaci

Akutní kardiologie
druhé, přepracované a doplněné vydání

Druhé, přepracované a doplněné vydání klinicky 
zaměřené publikace, která je praktickým návodem 
pro diagnostiku, doporučená vyšetření a léčbu 
všech nejčastějších akutních kardiovaskulárních 
onemocnění, a to od zvládnutí akutní fáze po 
jejich definitivní řešení. Strukturované postupy 
vycházejí především z existujících doporučení 
Evropské kardiologické společnosti a současně 
z každodenních vlastních zkušeností pracoviště. 
Kniha dále obsahuje i návody k provedení nezbytných 
výkonů u nemocných s akutním kardiovaskulárním 
problémem, přehled nejpoužívanějších léků 
a přehled současných evropských doporučení 
pro jednotlivá kardiovaskulární onemocnění. 
V novém vydání je přepracována a doplněna řada 
kapitol včetně obrazové dokumentace. Objevují se 
i zcela nové kapitoly, jako jsou Elektrokardiografická 
diferenciální diagnostika arytmií, Náhlá srdeční 
smrt nebo Základy umělé výživy v kardiologické 
intenzivní péči. I druhé vydání Akutní kardiologie si 
zachová kapesní formát s heslovitým uspořádáním 
textu a důrazem na přehledná schémata, tabulky 
a obrazovou dokumentaci s cílem rychlé orientace 
při řešení akutních kardiovaskulárních stavů. 

Autoři:  Jiří Kettner, Josef Kautzner et al.
Doporučená cena 820 Kč

Mladá fronta a. s. Mezi Vodami 1952/9, 143 00  Praha 4-Modřany, www.medical-services.cz

Největší vydavatelství zdravotnických titulů v ČR 
a pořadatel kongresů, konferencí a sympozií

Při objednání na sleva 10 % 
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Sestra roku 2016
Soutěž Sestra roku je tradiční společenskou událostí, která je 
koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským 
zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpo-
vědnou práci.
V úterý 28. 2017 března proběhlo v Hudebním divadle Karlín 
v Praze slavnostní vyhlášení vítězů 17. ročníku soutěže Sestra 
roku, kterou každoročně pořádá divize Medical Services vyda-
vatelství Mladá fronta. Záštitu nad oceněním převzala i letos 
Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97. 
Patronát nad soutěží rovněž převzaly Ministerstvo zdravotnic-
tví, Ministerstvo práce a sociálních věcí i Magistrát hlavního 
města Prahy, odborným garantem byla Česká asociace sester. 
O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci gala-
večera odborná porota, jejíž předsedkyní byla prezidentka České 
asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA. 
Ocenění Sestra roku 2016 bylo uděleno v těchto kategoriích:
Sestra v přímé ošetřovatelské péči – v této kategorii soutě-
žily sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech 
zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a všech 
formách domácí a sociální péče. Vítězkou kategorie se stala 
Bc. Jitka Coufalová.
Sestra v managementu a vzdělávání – v této kategorii sou-
těžily sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR 
spočívá především v intenzívní vzdělávací, manažerské či vědec-
ko-výzkumné činnosti. Ocenění si večer odnesl Mgr. Jiří Čáp.
Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství – mimo-
řádnou cenu uděluje redakce časopisu Zdravotnictví a medicína. 
Držitele ocenění vybírá ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit 
celoživotní práci nominovaného, jež představuje významný 
kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství. Čestné oce-
nění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno porodní 
asistentce gynekologické ambulance Podhorské nemocnice, a. 
s., pracoviště Rýmařov, Marii Volkové.

Sestra mého srdce – vítěze kategorie mohli lidé vybírat ze 
šesti finalistů vyhlašovaných kategorií, které vybrala odborná 
porota, a jedné držitelky Čestného ocenění za celoživotní dílo 
v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.
sestramehosrdce.cz a www.frekvence1.cz. Vítězem hlasování 
se stává finalista, který v celkovém součtu získá největší počet 
hlasů. Sestrou mého srdce se stala vedoucí sestra Ortopedického 
oddělení NH Hospital, a. s., Nemocnice Hořovice, Andrea 
Růžičková.
Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení kategorie Nejlepší 
zdravotnická škola. Podporou středoškolského zdravotnického 
vzdělávání chce vydavatelství Mladá fronta připomenout jeho 
celospolečenský význam a  motivovat mladé lidi, aby se roz-
hodli pro studium na zdravotnických školách. Vítězem nové 
kategorie se stala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední 
zdravotnická škola z Hradce Králové. Cenu převzala ředitelka 
PaedDr. Soňa Lamichová.
Součástí galavečera bylo také předání části výtěžku z  akce. 
Ředitel divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta Karel 
Novotný, MBA, předal šek v hodnotě deset tisíc korun řediteli 
Dětského centra Jihočeského kraje Mgr. Martinu Karasovi. 
Generální záštitu nad soutěží převzala společnost HARTMANN 
– RICO, a. s. 
Hlavními partnery byly společnosti AGEL, a. s., Zdravotní 
pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Unie zaměstnavatel-
ských svazů ČR.
Partnery galavečera se staly společnosti Všeobecná zdravotní 
pojišťovna, BHS, Cadenza, Cestovní kancelář Adventura, 
Clinitex, Uniq, Fabos a Mary Kay.
Hlavním mediálním partnerem se stala Medixa.org, medi-
álními partnery pak Frekvence 1, Rádio Zet, odborný časopis 
Sociální služby, Profesní a odborová unie zdravotnických pra-
covníků, Mladá fronta, a. s., a odborný měsíčník Zdravotnictví 
a medicína.                                                                                          (red)
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Jitka Coufalová, Jana Kocourková, 
Marie Volková, Jiří Čáp,  
Angelika Osovská, Zuzana 
Fišarová, Soňa Lamichová  
a Andrea Růžičková s prezidentkou 
České asociace sester Martinou 
Šochmanovou (druhá zleva)
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Sestra roku 2016
Jitka Coufalová, Jana Kocourková, Marie Volková, Jiří Čáp, Angelika Osovská, Zuzana Fišarová, Soňa Lamichová a Andrea Růžičková s prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou        foto: Tomáš Hercog

Patronát nad soutěží rovněž převzaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ČR i Magistrát hlavního města Prahy a odborným garantem je 
Česká asociace sester. 

Soutěž Sestra roku je tradiční společenskou událostí, která je koncipována jako 
poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mi-
mořádnou a zodpovědnou práci. O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala 
v rámci galavečera odborná porota, jejíž předsedkyní byla prezidentka České asociace 
sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA. Galavečer uváděl moderátor Libor Bouček. 
O hudební zážitek se postaraly zpěvačky Monika Absolonová, Martina Bárta, Victoria 
a pěvecký sbor Cancioneta Praga. 

Ocenění Sestra roku 2016 bylo uděleno v těchto kategoriích:
• Sestra v přímé ošetřovatelské péči – v této kategorii soutěžily sestry vykoná-

vající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční 
a ambulantní sféry a všech formách domácí a sociální péče. Vítězkou kategorie se 
stala Bc. Jitka Coufalová.

• Sestra v managementu a vzdělávání – v této kategorii soutěžily sestry, jejichž 
přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, 
manažerské či vědecko-výzkumné činnosti. Ocenění si večer odnesl Mgr. Jiří Čáp.

• Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství – mimořádnou cenu udě-
luje redakce časopisu Zdravotnictví a medicína. Držitele ocenění vybírá ze všech 
došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominovaného, jež představuje 
významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství. Čestné ocenění za 
celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno porodní asistentce gynekologické 
ambulance Podhorské nemocnice, a. s., pracoviště Rýmařov, Marii Volkové.

• Sestra mého srdce – vítěze kategorie mohli lidé vybírat ze šesti finalistů vyhla-
šovaných kategorií, které vybrala odborná porota, a jedné držitelky Čestného oce-
nění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek 
www.sestramehosrdce.cz a www.frekvence1.cz. Vítězem hlasování se stává fina-
lista, který v celkovém součtu získá největší počet hlasů. Sestrou mého srdce se 
stala vedoucí sestra Ortopedického oddělení NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořo-
vice, Andrea Růžičková.

• Novinkou letošního ročníku bylo vyhlášení kategorie Nejlepší zdravotnická 
škola. Podporou středoškolského zdravotnického vzdělávání chce vydavatelství 
Mladá fronta připomenout jeho celospolečenský význam a motivovat mladé lidi, 
aby se rozhodli pro studium na zdravotnických školách. Vítězem nové kategorie 
se stala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola z Hradce 
Králové. Cenu převzala ředitelka PaedDr. Soňa Lamichová.

Součástí galavečera bylo také předání části výtěžku z  akce. Ředitel divize Medical 
Services vydavatelství Mladá fronta Karel Novotný, MBA, předal šek v hodnotě deset 
tisíc korun řediteli Dětského centra Jihočeského kraje Mgr. Martinu Karasovi. 

Generální záštitu nad soutěží převzala společnost HARTMANN – RICO, a. s. 
Hlavními partnery byly společnosti AGEL, a. s., Zdravotní pojišťovna minis-

terstva vnitra ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Partnery galavečera se staly společnosti Všeobecná zdravotní pojišťovna, BHS, 

Cadenza, Cestovní kancelář Adventura, Clinitex, Uniq, Fabos a Mary Kay.
Hlavním mediálním partnerem se stala Medixa.org, mediálními partnery 

pak Frekvence 1, Rádio Zet, odborný časopis Sociální služby, Profesní a odborová unie 
zdravotnických pracovníků, Mladá fronta, a. s., a odborný měsíčník Zdravotnictví 
a medicína.

V úterý 28. března proběhlo v Hudebním divadle Karlín v Praze slavnostní vyhlášení vítězů 17. ročníku soutěže Sestra 
roku, kterou každoročně pořádá divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta. Záštitu nad oceněním převzala i letos  
Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. 
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Nejvyšší ocenění v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání obdržel Mgr. Jiří 
Čáp, který působí jako vrchní sestra na Klinice anesteziologie, resuscitace a inten-
zivní péče, Transplantcentrum, IKEM Praha.

Základ je především 
ve vztazích na pracovišti 

V roce 2002 jste byl na zahraniční misi v Afghánistánu. Co se vám po bezmála  
15 letech vybaví a čím vás mise obohatila? Změnil jste se nějak po tomto nestan-
dardním zážitku? 
Vybaví se mi celá řada úžasných kolegyň, kolegů, primář ARO a mnoha dalších lidí. A sa-
mozřejmě některé případy, které jsme řešili. Je to hodně komplexní a špatně definova-
telné. Především mi ta doba přinesla nepřenositelné životní zkušenosti, za které jsem 
opravdu vděčný. A jestli mě, jak říkáte, tento nestandardní zážitek změnil? Dal mi zku-
šenosti, znalosti a nový pohled na prožité situace i pro můj další profesní i osobní život. 

Vedení lidí je nesmírně obtížná práce. Na trhu práce je přitom nedostatek kva-
lifikovaných zdravotníků. Co děláte proto, aby od vás z IKEMu lidé neodcházeli? 
Čím motivujete lidi, aby si nepřipadali jako roboti? 
Práce zdravotní sestry, která každou svou směnu nebo den pracuje s nemocnými pacien-
ty, je obtížná a náročná. Vyžaduje zapojit do rozhodování mozek, odborné znalosti, zku-
šenosti, empatii a umění komunikace. Finanční motivace je sice důležitá, ale základ je 
především ve vztazích na pracovišti. Na naší klinice klademe důraz na vstřícnost ke všem 
sestrám a dalším nelékařským pracovníkům, k jejich požadavkům v plánování služeb, 
udržování a rozvíjení dobrých mezilidských vztahů. Za to především děkuji staničním 
sestrám lůžkového a anesteziologického oddělení KARIP. Snažíme se, aby všichni pra-
covali v pěkném a dobře vybaveném prostředí, jež si zaslouží. Chceme všem poskytovat 
další vzdělávání s ohledem na rozvoj medicíny a ošetřovatelské péče.

V  soutěži Sestra roku jste získal ocenění v  kategorii Sestra v  managementu 
a vzdělávání. Co pro vás ocenění znamená a čemu vděčíte za svůj úspěch? 
Ocenění je pro mě nepopsatelná čest. Čím déle o tom přemýšlím, tím více to cítím 
jako obrovský závazek. Můj pracovní den začíná v pět ráno zvoněním budíku a ob-

vykle nekončí odchodem z práce kolem 16 hodiny. Rozepisovat všechny moje úkoly 
a aktivity je nudné i pro mě. Ale abych to zvládal, mám okolo sebe úžasné kolegyně 
a kolegy, kterých si velice vážím. Takže, milé dámy a pánové, DĚKUJU! 

Ještě těžší než vést zaměstnance je řídit kolektiv mladých lidí. Jako učitel na 
SZŠ jste přímou součástí budoucnosti českého zdravotnictví. Jsou dnešní stu-
denti jiní, než byli vaši kolegové v době studijních let?
Každý rok potkávám jiné tváře, jiné osudy i různé motivace ke studiu. Rozdíly jsou 
samozřejmě zřetelné nejen ve srovnání s mou generací, ale rovněž se studenty na-
příklad před deseti lety. V některých aspektech jsou dnešní studenti lepší, zatímco 
v  jiných horší. Ale zábava a „ptákoviny“ zůstaly stejné. Můj úkol je studenty nau-
čit látku, pokusit se je příkladem a způsobem výkladu zaujmout a někdy i donutit 
pojmout mnoho informací a dovedností, bez kterých se neobejdou. Bohužel je vždy 
nutné říct – promiň, ale na tohle hlavu nemáš, tady nejde o housky, ale o život… 

Ve volném čase spolupracujete s veterinární nemocnicí, kde mimo jiné prová-
díte hemodialýzu psům a kočkám. Jak ještě ve volném čase relaxujete a dokáže-
te se vůbec vypnout a nemyslet na svou práci?
Nevypnout se by znamenalo zbláznit se a úplně vyhořet. A to bych opravdu nerad. 
Bydlím nedaleko Prahy v přízemním bytě se zahrádkou. Doma mě po návratu z práce 
přivítá můj partner a dva kocouři. Mám také dva syny, se kterými si dobře rozumí-
me a ve volných chvílích děláme to, na co je zrovna nálada. Jezdíme na kole, vaříme 
nebo se jen tak válíme u televize. Staršímu bude v létě dvacet let a je automechani-
kem. Mladšímu bylo sedmnáct a studuje gymnázium. Tito dva pánové mi společně 
s celou, poměrně velkou rodinou dávají zázemí, pohodu a možnost žít běžný, krásný 
život.              Připravil Denis Drahoš

Sestrou roku v přímé ošetřovatelské péči se stala Bc. Jitka Coufalová, staniční ses-
tra Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice Ostrava. 

Děti dokážou vždy 
překvapit

Porotci se v soutěži Sestra roku usnesli na vašem vítězství v kategorii Sestra v pří-
mé ošetřovatelské péči. Co pro vás ocenění znamená a čemu vděčíte za svůj úspěch?
Ocenění beru jako obrovskou poctu. Je to pro mě velká čest. Chtěla bych také říci, že to 
není pouze mou zásluhou, ale celého našeho kolektivu na pracovišti. Mám úžasné a pra-
covité kolegyně, na které se mohu vždy spolehnout, a věřím, že si totéž myslí ony o mně. 

Ve zdravotnictví pracujete bezmála čtvrt století. To je dost dlouhá doba, abyste 
svou profesi znala dokonale. Dokáže vás v praxi ještě něco překvapit? 
Celý svůj profesní život pracuji s dětmi a ty dokážou vždy překvapit. Už jenom, že na 
nemoci reagují jinak a že v sobě mají obrovského bojovného ducha. Perou se s ne-
přízní osudu tak, že i my zdravotníci mnohdy nechápeme, kde se v nich ta síla bere.
 
Pracujete s dětmi v kritickém stavu. Některé osudy musí být skutečně pohnuté. 
Umím si představit, že si k některým malým pacientům vybudujete silný vztah. 
Sledujete potom, jak se jim vede v životě dál?
Ano, některé děti se za námi rády v doprovodu svých příbuzných vracejí. Naštěstí ale jen 
jako milá návštěva. S radostí nám ukazují, jaké velké pokroky ve své následující léčbě 
udělaly a jak na nás vzpomínají, na usměvavé sestřičky Oddělení pediatrické resuscitační 
a intenzivní péče B. Pokud nepřijdou osobně, pak alespoň posílají pohledy, dopisy i fotky. 
S dětmi, které jsou napojené trvale na domácí umělou ventilaci, jsme také v pravidelném 

kontaktu. Jezdí k nám na výměny tracheostomických kanyl nebo když se objeví problém 
s ventilátorem. Jednou za rok s nimi jezdíme na víkendový pobyt na hory a jsme k ruce 
rodičům, aby si od náročné a nekončící péče o své děti oddychli.

Působíte rovněž jako mentor odborné praxe pro dětské sestry a zdravotnické zá-
chranáře Ostravské univerzity a ve FN Ostrava vykonáváte audit zdravotnické do-
kumentace a léků. Nepocítila jste někdy vyčerpání? Jak proti němu bojujete?
Bohužel jsem přišla na to, že mám spoustu činností a že musím myslet i sama na sebe. 
Ve volných chvílích se proto snažím sportovat, chodit po horách a také se učím trochu 
relaxovat. Ale zjistila jsem, že odpočinek mi moc nejde. 

Není divu, že se s vyhořením musíte a umíte poprat. V posledních několika letech 
jste totiž členkou týmu Psychosociální intervenční služby nemocnice. Proč jste se 
do tak náročného úkolu vlastně pustila? 
Vzhledem k tomu, že celý zdravotnický tým pečuje o děti, z nichž jsou některé i v ohro-
žení života, pak na rodiče a příbuzné nezbývá mnoho času. Strach o život dítěte bývá pro 
příbuzné obrovským akutním stresem. Při kurzu jsem zjistila, že rodiče zasažené tísní 
obvykle stačí pouze chytit za ruku a vyslechnout si jejich pocity, mít na ně čas, vysvětlit 
jim, co se s jejich dítětem děje, a být jim po ruce, pokud to vyžadují.

Připravil Denis Drahoš
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Získala jste nejvíce hlasů v anketě. Co pro 
vás ocenění znamená? Máte zřejmě hodně 
fanoušků mezi kolegy i pacienty…
Hodně pro mě znamená už jenom fakt, že mě 
hlavní sestra naší nemocnice Blanka Červen-
ková vůbec do soutěže Sestra roku navrhla. 
Nominaci beru jako pochvalu od vedení ne-
mocnice, ocenění mojí práce i celého našeho 
týmu. Velmi mile mě překvapilo, když jsem 
se pak dozvěděla, že jsem rozhodnutím první 
odborné poroty postoupila do finále. 

Uvědomila jsem si, že je to soutěž s  ce-
lostátní působností, kde je opravdu velká 
konkurence. Největší radost jsem ale měla ze 
získání titulu Sestra mého srdce, protože an-
keta představuje hlasy pacientů, kolegů a os-
tatních spolupracovníků. Tito lidé mě znají 
spoustu let a  berou mě takovou, jaká jsem, 
ať už jako sestřička nebo jako člověk. Pocty si 
opravdu moc cením.

Proč jste se rozhodla pro práci ve zdravot-
nictví?   
Pro budoucí povolání jsem se rozhodovala ve 
čtrnácti, což je dost těžké, protože je to hod-
ně brzy. Na druhou stranu jsem ale už v  té 
době věděla, co rozhodně dělat nechci, na-
příklad pracovat v  kanceláři. Nechtěla jsem 
být účetní jako moje maminka. To byl pro 
mě příklad přímo odstrašující. Už v  dětství 
jsem si s kamarádkou hrála na sestřičky, asi 
jako každá malá holka, a tak jsem si říkala, 
že bych to mohla zkusit, že to je práce, která 
by mě bavila. 

Později jsem úspěšně složila přijímací 
zkoušky na Střední zdravotnickou školu v Berouně. Po maturitě jsem absolvovala ještě 
specializační kurz obor chirurgie a ortopedie v Thomayerově nemocnici v Praze. Práce 
mě velice zaujala už na škole a líbí se mi dodnes. Potěšilo mě, že mě v soutěži Sestra 
roku podpořila také berounská zdrávka. Drželi mi palce a posílali hlasy. 

V oboru pracujete už dvacet let. Co se v ortopedii za ta léta nejvíce změnilo?
Po škole jsem nastoupila na chirurgické oddělení. Před dvaceti lety byla v hořovic-
ké nemocnici ortopedie součástí chirurgie. Jako samostatné oddělení u nás funguje 
jedenáctým rokem. Specializujeme se na totální endoprotézy kyčelních a kolenních 
kloubů. Nárůst operativy je rok od roku větší, a proto se musíme těmto potřebám 
přizpůsobovat. Druhým rokem tady máme nově vybudované ortopedické oddělení, 
kde máme celkem 33 lůžek, z toho šest na intermediálním (pooperačním) pokoji. 

V loňském roce jsme provedli téměř 900 totálních endoprotéz kyčelních a kolen-
ních kloubů. Velmi se také změnil komfort pro pacienty. Díky různým pomůckám, 
jejichž využití pacientovi můžeme nabídnout, se obrovsky zkrátila doba hospitalizace 
po těchto výkonech. V podstatě již druhý den po operaci může pacient chodit s pomocí 
francouzských holí. Máme svoji rehabilitační sestřičku, která s operovanými cvičí, 
disponujeme moderními pomůckami i vybavením a velkou pomocí jsou rovněž polo-
hovací lůžka. Za ta léta se komfort pacientů opravdu výrazně zlepšil.

Jak lze náročnou práci skloubit s rodinou a výchovou dvou synů?
Skloubit se to samozřejmě dá, ale je třeba zapojit celou rodinu. Hodně mi pomáhá 
manžel a také babička s dědečkem. Bez nich by to nešlo. Mladší syn hraje závodně te-
nis, takže je třeba jej doprovázet na tréninky a podobně. Už to není tak náročné, jako 
dřív, když byly děti úplně malé. Bydlíme na vesnici, kde nebyla školka, ta nebyla ani 

v nemocnici. Od září se ale u nás bude ote-
vírat, což sestrám, které sem budou nastu-
povat moc přeju. Školka pomůže i našemu 
oddělení, protože děvčata, která jsou teď na 
mateřské, se rychleji vrátí do práce.

Máte na oddělení dostatek sester?
Potýkáme se s  nedostatkem kvalitního 
středního zdravotnického personálu. V tuto 
chvíli u nás pracuje několik zdravotnických 
asistentů, ale chybí nám registrované ses-
try. Asistenti sice dál studují, aby mohli 
pracovat bez odborného dohledu, ale je to 
takový kolotoč. Jsou to většinou sestřičky, 
které za čas odejdou na mateřskou dovo-
lenou. Řekla bych, že je spíše problém si 
personál udržet, což je úkolem celého týmu 
i vedení nemocnice.

Jak vlastně relaxujete?
Nejvíce si odpočinu, když si můžu vzít 
knížku a  zalézt někam, kde na mě nikdo 
nemluví a  nikdo mi netelefonuje. Občas 
se mi doma taková chvilka jenom pro sebe 
povede.

Pracujete na směny?
Zaskakuji na směnách jen v situacích, kdy 
už opravdu nemám nikoho na službu, ale to 
se stává zřídka.

Uvažovala jste někdy o  tom, že byste 
opustila obor ošetřovatelství a  šla dělat 
něco jiného?
Abych byla upřímná, jedno takové smutné 

období jsem zažila. Byla to spíše jen taková slabá chvilka. Už je to ale dávno za mnou. 
V žádném případě to však neznamená, že by mě má práce někdy přestala bavit. 

Co byste vzkázala kolegyním, které zvažují odchod ze zdravotnictví?
Doporučila bych jim, ať to pořádně zváží. Ať si sednou a ze všeho nejdřív si rozmyslí, 
zda je ta práce baví, nebo ne. Jestliže nebaví, pak není o čem diskutovat. Ale jak znám 
sestry, tak je většinou ošetřovatelství zajímá. Pak je opravdu škoda ze zdravotnictví 
odejít. Všichni se snažíme, aby se situace sester a ostatního nelékařského personálu 
zlepšovala. Věříme, že se brzy vyřeší vzdělávání sester, aby nás ve zdravotnictví bylo 
víc, abychom nebyly vyčerpané. 

Také usilujeme o to, aby sestry byly finančně motivovány a odpovídajícím způso-
bem ohodnoceny. Z praxe vím, že neodcházejí z oboru, protože by je ošetřovatelství 
přestalo bavit, ale protože už nemůžou. Jsou přetížené, slouží moc služeb do měsíce, 
často mají ještě malé děti a mnohdy se jim nedaří skloubit práci s rodinou. Doma pak 
třeba ještě slyší, že se nevěnují rodině, protože jsou pořád v práci, možná i to, že domů 
nepřinesou tolik peněz, jak by se očekávalo… Práce sestry je v dnešních podmínkách 
opravdu náročná. Na oddělení mám několik sester samoživitelek, tak moc dobře vi-
dím, jak to v praxi vypadá. 

Co byste sestrám nejvíce přála?
Sestrám přeju především spoustu dobře vyléčených a spokojených pacientů. Chtěla 
bych, aby byly spokojené nejen v práci, ale i v rodinném životě, aby dokázaly sklou-
bit rodinu a  zaměstnání, byly finančně motivované a aby jich ve zdravotnictví byl 
dostatek.

  Markéta Mikšová 

Andrea Růžičková je vedoucí sestrou Ortopedického oddělení Nemocnice Hořovice. V anketě Sestra mého srdce, v níž 
hlasuje odborná i laická veřejnost, získala ze všech letošních finalistů Sestry roku nejvíce hlasů.

Sestrám přeji
samé spokojené pacienty

Foto: Tomáš Hercog
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Sestra roku 2016 obrazem

Jiří Čáp, Jitka Coufalová, Jana Kocourková, Marie Volková, Zuzana Fišarová, Soňa Lamichová, Angelika 
Osovská a Andrea Růžičková s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem

Přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a FN Motol Jiří Hoch s manželkou Ředitelka marketingu AGEL, a. s., Maya Nováčková, předseda představenstva AGEL, a. s., Milan 
Leckéši a bývalý reprezentant ČR v tenisu Karel Nováček

Zleva: děkanka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity Valerie Tóthová, vrchní sestra gynekolo-
gicko-porodnického oddělení Miloslava Bláhová, hlavní sestra Marie Janoušková a ředitel Nemocnice 
Strakonice, a. s., Tomáš Fiala

Pro účastníky slavnostního předávání ocenění Sestra roku 2016 bylo po skončení oficiální části programu připraveno 
pohoštění a další hudební program. Pozvání přijala řada významných osobností našeho zdravotnictví.

Pohled do naplněného sálu Hudebního divadla Karlín Corporate Communication & Branding Manager, HARTMANN - 
- RICO  a. s., Sylwia Říhošková a Jitka Coufalová

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice Motol 
Jana Nováková
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Představujeme finalisty a vítěze soutěže Sestra roku 2016

Kategorie: Sestra v přímé ošetřovatelské péči
• Bc. Jitka Coufalová,  

staniční sestra, Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče Fakultní 
nemocnice, Ostrava

• Angelika Osovská, 
vrchní sestra, Oblastní charita, Znojmo

• Andrea Růžičková, 
vedoucí sestra, Ortopedické oddělení Nemocnice Hořovice

Kategorie: Sestra v managementu a vzdělávání
• Mgr. Jiří Čáp, 

vrchní sestra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, 
Transplantcentrum, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

• Bc. Zuzana Fišarová, 
vrchní sestra, Psychiatrická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

• PhDr. Jana Kocourková, MBA, 
náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky, Masarykův onkologic-
ký ústav, Brno     

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství  
• Marie Volková, 

porodní asistentka, gynekologická ambulance Podhorské nemocnice, a. s., 
pracoviště Rýmařov
Ocenění uděluje redakce odborného měsíčníku Zdravotnictví a medicína

Držitelé titulu Sestra roku 2016
• Titul Sestra roku 2016 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči získala 

Jitka Coufalová  
Titul Sestra roku 2016 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání získal 
Jiří Čáp 
V anketě Sestra mého srdce získala největší počet hlasů: 
Andrea Růžičková 
Titul Nejlepší zdravotnická škola roku 2016 získala: 
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec 
Králové

Druhé místo v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči získala Angelika 
Osovská, na třetím místě se umístila Andrea Růžičková.

Druhé místo v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání si odnesla Jana 
Kocourková, na třetím místě skončila Zuzana Fišarová.

Nadace Dagmar a  Václava Havlových VIZE 97 přebírá 
záštitu nad soutěží již od roku 2002. Proč jste si pro 
podporu vybrala právě tuto soutěž?
Ano, soutěž Sestra roku podporuji od jejího počátku a pra-
videlně předávám Čestné ocenění za celoživotní dílo v obo-
ru ošetřovatelství. Nesmírně si práce zdravotních sester 
vážím. V  průběhu života jsem měla několik příležitostí 
setkat se s jejich obětavostí a vytrvalostí. Je důležité dávat 
sestrám najevo, že také jejich práce je pro společnost velice 
významná a že si uvědomujeme její náročnost. Soutěž Ses-
tra roku to umožňuje.

Z vašich veřejných vystoupení víme, že se zdravotníky 
máte dobré zkušenosti. Můžete nám přiblížit, co na 
nich obdivujete nejvíc? Za co si jich nejvíc vážíte?
Velmi si vážím zejména toho, s jakou oddaností jsou schopni 
svou práci odvádět, i když za to nejsou adekvátně ohodnoce-
ní. Jde o fyzicky a zejména psychicky náročné zaměstnání.

Jak se vám líbili letošní finalisté?
Velmi. Opět mě přesvědčili o tom, že mezi zdravotníky 
jsou „andělé“. Například paní Marie Volková, porodní 
asistentka, které jsem předala Čestné ocenění za ce-
loživotní dílo v  ošetřovatelství, pracuje v  rýmařovské 
Podhorské nemocnici téměř čtyřicet let. Porodnictví je 
jejím životem, ale zasloužila se také o  založení místní 
rychlé lékařské pomoci! Nejen tedy že lidi přivádí na 
svět, ale zajistila také, že se jim dostane rychlé pomoci 
rovněž v nejdramatičtějších chvílích života. Před všemi 
finalisty klobouk dolů.

Co byste zdravotníkům, především sestrám, nejví-
ce přála?
Přála bych jim, aby ve své práci stále nalézali hluboký 
smysl, aby neztráceli odhodlání a  chuť pomáhat lidem. 
A také aby přibývalo zdravých a šťastných pacientů. 

(eta)

Soutěži Sestra roku každoročně poskytuje záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Dagmar Havlové, která 
působí jako předsedkyně správní rady nadace, jsme na slavnostním předávání ocenění položili pár otázek. 

Mezi zdravotníky jsou andělé

Členové poroty

V letošním roce přijaly místo v odborné porotě tyto významné osobnosti českého 
zdravotnictví:

• PhDr. Martina Šochmanová, MBA,  
prezidentka České asociace sester (předsedkyně poroty),

• JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.,  
náměstkyně ministra zdravotnictví ČR,

• Mgr. Marta Faiereislová,  
z Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR, hlavní sestra MZ ČR,

• Mgr. Hana Kadečková,  
tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky,

• MUDr. Milan Leckéši,  
předseda představenstva AGEL, a. s.,

• MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.,  
z Kliniky Esthé a Kliniky plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce,

• Mgr. Jana Mikulková,  
ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 

• Mgr. Jana Nováková, MBA,  
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Fakultní nemocnice v Motole,

• Kateřina Palinčáková,  
vítězka kategorie Sestra v přímé ošetřovatelské péči a Sestra mého srdce soutěže 
Sestra roku 2015,

• Sylwia Říhošková,  
Corporate Communication & Branding Manager, HARTMANN - RICO a. s.,

• prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA,  
předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,

• Petr Uchytil,  
ředitel strategického marketingu mediální skupiny Lagardére Active ČR,

• Bc. Tomáš Válek, DiS.,  
předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků.

Foto: archiv Nadace VIZE 97
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Ředitel MOÚ Jan Žaloudík a Jana Kocourková

Business Development Director společnosti HARTMANN - RICO  a. s., 
Stanislav Jančík

Dagmar Havlová a Marie Volková

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Iva Merhautová 
a Angelika Osovská

Večerem provázel moderátor Libor Bouček

Ředitel strategického marketingu mediální skupiny Lagardére Active 
ČR Petr Uchytil a Soňa Lamichová

Ředitel CK Adventura Petr Novotný předává 1. cenu v tombole − 12den-
ní zájezd na Madeiru

Prezidentka Regionálnej Komory sestier a PA v Žilině Jarmila Mackov-
čáková a ředitelka Erwin Böhm Institutu pro ČR/SR Eva Procházková
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O bezprostředních dojmech z vyhlašování, ale i obavách o kvalitu českých ne-
lékařských zdravotníků a o slibovaném navýšení mezd pro sestry ve směnném 
provozu jsme mluvili s prezidentkou České asociace sester PhDr. Martinou 
Šochmanovou, MBA. 

Zkrácení délky studia 
nebude mít kýžený efekt

První místo v  kategorii Sestra v managementu a vzdělávání vyhrál Jiří Čáp 
z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, Transplantcentrum, 
IKEM Praha. Jde o vašeho kolegu, měla jste radost? 
Pochopitelně jsem měla obrovskou radost. Bylo to opravdu velmi těžké, protože 
všechny finalisty osobně znám a protože všichni jsou úžasní lidé a skvělí profesioná-
lové. To, že vyhrál můj kolega, je jistě prestižní pro celé naše zdravotnické zařízení. 
Ještě jednou z mé strany velká gratulace.

Návrh zákona o vzdělávání nelékařských zdravotníků (nový model 4+1) nyní 
prochází schvalováním. Jak jej vnímáte? A bude Česká asociace sester v této fázi 
usilovat o nějakou změnu poslaneckým návrhem či apelem na poslance? 
Česká asociace sester dlouhodobě vystupovala a vystupuje proti krácení délky studia 
nelékařských zdravotnických profesí. Jsme přesvědčeni o tom, že tento postup nebu-
de mít kýžený efekt a že do zdravotnictví více zaměstnanců nepřivede. Obáváme se, 
že zkrácení pomaturitního studia na pouhý jeden rok povede k  omezení pravomocí 
nelékařů a zhoršení péče o pacienty. Je třeba si uvědomit, že práce sestry je dnes vyso-
ce kvalifikovaná, pracuje s nejmodernějšími přístroji a technologiemi, musí se stále 
vzdělávat a učit se novým metodám a postupům. Tříleté pomaturitní studium dávalo 
nelékařům možnost vykonávat složitější úkony a přebírat určité kompetence lékařů. 

Je třeba si uvědomit, že střední zdravotnické školy dnes nejsou stejné, jako bý-
valy v devadesátých letech. Dříve šlo o prestižní výběrovou střední školu, ale dnes již 

kritéria pro přijímání žáků nejsou tak přísná. Odborné předměty se vyučují v men-
ším rozsahu, maturita se skládá pouze ze dvou odborných předmětů namísto původ-
ních čtyř. Pokud se tedy zkrátí délka pomaturitního studia, mělo by současně dojít 
k systémovým změnám a úpravě osnov na středních zdravotnických školách. Dalším 
argumentem, který hovoří pro zachování tříletého pomaturitního studia nelékařů 
je fakt, že i v  zahraničí je trend delšího vzdělávání zdravotníků a zvyšování jejich 
odborné způsobilosti všemožně podporován.

Pokud zákon sněmovnou projde a délka pomaturitního studia sester se nakonec 
přece jen zkrátí na jeden rok, pak budeme za ČAS usilovat především o to, aby byl 
vzdělávací systém co nejkvalitnější a připravil zdravotníky do praxe. 

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík před časem slíbil, že sestry ve směn-
ném provozu dostanou za službu přidáno dva tisíce korun. Je už jasné, z jakých 
prostředků budou nemocnice příspěvek sestrám vyplácet?
Podle našich informací by uvedenou částku měly od prvního července dostat sestry 
ve směnném provozu, a to bez ohledu na to, zda pracují ve státní nebo soukromé 
nemocnici. Z jakých prostředků bude ministerstvo zdravotnictví příspěvek čerpat, je 
spíš dotaz přímo na pana ministra. Pokud je mi známo, tak 600 milionů korun půjde 
ze státního rozpočtu a dalších 400 milionů uvolnilo přímo ministerstvo zdravotnic-
tví ze svých rezerv.

Připravila Petra Klusáková

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství letos získala Marie Volková, 
porodní asistentka Gynekologické ambulance Podhorské nemocnice, a. s., pra-
coviště Rýmařov. Redakci časopisu řekla, jak vzpomíná na svou kariéru, co ji činí 
psychicky odolnou a jak vidí současný stav českého porodnictví. 

O sestrách se hovoří 
až pět minut po dvanácté

Počítala jste někdy, kolik mohlo být dětí, které jste s pomocí ostatních nebo 
sama přivedla na svět? 
Vlastně mě nikdy nenapadlo si to spočítat. Číslo pro mě není důležité. Více mě potěší, 
když je poznám a když mi v ambulanci řeknou: „Sestřičko, vy jste mi byla u porodu.“ 
Počet porodů jsem začala sledovat až jako vrchní  sestra gynekologicko-porodnického 
oddělení. Odhadem si troufám říci, že to bylo asi 800 dětí. Rozhodně by bylo zajíma-
vé se s nimi setkat.

Okamžik zrození je kouzelný a zároveň fyzicky i psychicky náročný. Při takové 
práci zdravotníci často vyhoří, protože s radostí přichází i hodně emocionálně 
obtížných situací. Jak jste se s tím během svého života vyrovnávala? 
 Zvládala jsem to celkem dobře. Byla jsem podstatně mladší, řadu věcí jsem si nepři-
pouštěla, na vše se dívala trochu jinýma očima. Práce na  porodním mě bavila a byla 
mou srdeční záležitostí. Všechno šlo tak nějak hladce, bez problémů. No a časem se 
naučíte „nenosit si práci domů“ a vypnout. Zavřete dveře oddělení, vyjdete za bránu 
nemocnice a máte prázdnou hlavu. Složitější situace nastává v případě, kdy se to do-
týká  vašich blízkých nebo známých. Na to mi pomáhala a pomáhá jiná aktivita. Je 
jedno jaká. Do pohody mě dostává  práce na zahrádce, jízda na kole, sluníčko i dobrá 
knížka.

Rýmařovská porodnice díky vám získala již v roce 2004 titul Baby Friendly Hos-
pital. Jak se vaše oddělení a vůbec porodnictví za dobu vašeho působení změ-
nilo? 
Získání ocenění nebylo  jen mou zásluhou, ale patří  celému kolektivu porodní-
ho a zvláště pak  novorozeneckého oddělení. Na tu dobu jsme byli velmi pokrokoví 
a přístupní ke všem změnám, ať už se jednalo o alternativní vedení porodu či po-
rodnickou analgezii. Ke každé rodičce jsme přistupovali individuálně, protože na to 
byl čas. Naše porodní oddělení bylo vyhledávaným pracovištěm. Přicházely k nám 
proto maminky z širokého okolí. Smutné na tom bylo, že jsme si titulu Baby Friendly 
Hospital dlouho neužili. Na konci roku bylo naše porodní oddělení totiž uzavřeno. 
Bylo to pro nás velmi emotivní období. Nerada se k tomu vracím. Dnes na tento krok 
pohlížím s chladnou hlavou a beru ho jako nevyhnutelný.

Sester a středního zdravotnického personálu se nemocnicím již delší dobu ne-
dostává. Jak jsou na tom porodní asistentky, je po nich také sháňka? 
Ano, bohužel je. Nedostatek sester se dotýká všech nelékařských profesí. Porodní 
asistentky, bohužel, nejsou výjimkou. Smutné na tom je, že se o tom, i přes veškerá 
předchozí upozornění, hovoří až pět minut po dvanácté.

Připravila Petra Klusáková In
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bírá šek

Tančící plastický chirurg Ondřej Měšťák s chotí

Ředitel divize Medical Services Karel Novotný a Andrea Růžičková
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Nové formy propagace

• Přímé oslovení zdravotních sester formou inzerce ve společenských 
a ženských titulech.

• Oslovení lékařů a jejich motivace k přihlášení svých sester do sou-
těže inzerátem se sdělením: „Odvádí vaše sestřička perfektní práci? 
Nevíte, jak jí poděkovat? Přihlaste ji do soutěže Sestra roku!“:

–  v odborných medicínských časopisech Mladé fronty

–  v měsíčníku České lékařské komory Tempus medicorum
–   v časopise Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republi-

ky Sociální služby

• Umístění upoutávek na soutěž v ekonomických titulech Mladé fronty.

• Rozhovory s finalisty předešlého ročníku Sestry roku (s odkazem  
na aktuální ročník) ve vybraných titulech pro ženy.

• Oslovení nemocnic ke spolupráci s jejich interními časopisy  
(Nemocniční listy FN Brno, Naše nemocnice FN Plzeň,  
NemMAGAZIN FN Olomouc).

• Propagace soutěže na webech zdravi.euro.cz, www.euro.cz

• Každodenní newsletter odesílaný z webu zdravi.euro.cz ponese 
odkaz na přihlášku do soutěže.

• Propagace na webových stránkách České asociace sester, POUZP, 
Unie porodních asistentek, webech Sesterna.cz, Sestra.in, Sestric-
ka.com, Osetrovatelstvi.info a sestraroku.cz

• Online kampaň na web www.sestraroku.cz
• Propagace na facebookových stránkách titulu Zdravotnictví a medicína.

• Umístění plakátů a roll-upů v nemocnicích napříč Českou republikou.
• Distribuce přihlášek přes náměstky pro nelékařská zdravotnická 

povolání fakultních nemocnic, IKEM a NCO NZO.
• Propagace akce na odborných sympoziích pořádaných divizí  

Medical Services Mladé fronty a. s. ve formě roll-upu. 

Nový koncept kulturního programu

•  Maximální využití možností scény Divadla Hybernia a zařazení no-
vých prvků do programu galavečera (taneční vystoupení, akrobacie, 
ukázky z muzikálové produkce).

•  Afterparty s DJ’s, chill out zónou a bohatým rautem v prostorech 
Divadla Hybernia.

Inovace 18. ročníku soutěže Sestra roku

Sestra roku 2016 (str. 19)

MĚSÍČNÍK PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ, FARMACII A OŠETŘOVATELSTVÍ
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■  Nová Doporučení 
pro léčbu revmatoidní 
artritidy EULAR 2016

■  Doporučení pro časný 
záchyt axiálních 
spondyloartritid

■  Myalgie: diferenciální 
diagnostika z pohledu 
revmatologa
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Postgraduální medicínaPostgraduální
akademie
JE OFICIÁLNÍM PARTNEREM CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TÉMA 
ČÍSLA

 Lupus erythematodes

Časopis České akademie dermatovenerologie
ročník 7 •  číslo vydání 1  •  únor 2017  •  cena 125 Kč

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Rickettsiózy, ehrlichiózy 
a anaplazmózy
  str. 15

DERMATOLOGIE A OSTATNÍ OBORY

Kožní projevy vnitřních 
malignit: paraneoplastické 
syndromy
  str. 32

KAZUISTIKA

Dermatomyozitida 
asociovaná
s cytomegalovirovou 
infekcí
  str. 46

VĚDOMOSTNÍ TEST

hodnocený 
dvěma kredity
České lékařské komory
  str. 65

Časopis je zařazen do Seznamu 
recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v České republice.

LUPUS ERYTHEMATODES – 
HISTOLOGICKÝ A KLINICKÝ OBRAZ

Česká
dermato-
venerologie

2017/1

Infekce v gastroenterologii 
a hepatologii
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DVOUMĚSÍČNÍK PRO ORTOPEDY, TRAUMATOLOGY A REVMATOLOGY

www.ortopedieaktualne.cz 1/2017

 PŮVODNÍ PRÁCE (ORIGINAL PAPERS)
Faktory ovlivňující kompenzaci gonartrózy
Factors infl uencing compensation of knee 
osteoarthritis

Krátkodobé výsledky použití ultrazvukového 
extraktoru kostního cementu v revizní 
onkoortopedii
Short-term results of the use of ultrasound 
extractor of bone cement in orthopaedic 
oncology revision surgeries

Využití zápěstního bloku v ortopedii 
a traumatologii
Using wrist block in orthopaedics 
and trauma surgery

 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY (REVIEW)
Metastatické postižení dlouhých kostí. 
Kontroverze preventivní fi xace
Metastatic disease of long bones. 
Controversy of prophylactic fi xation

Infantilní idiopatická skolióza
Infantile idiopathic scoliosis

 HISTORIE ORTOPEDIE 
(HISTORY OF ORTHOPEDICS)
Alban Köhler – historie jedné slzy
Alban Köhler – A story of a teardrop
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VIRUS ZARDĚNEK 
ZATÍM NENÍ KANDIDÁTEM 
PRO CELOSVĚTOVOU 
ERADIKACI
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 IMUNOTERAPIE V LÉČBĚ 
ALZHEIMEROVY CHOROBY
Alzheimerova choroba (AD) je jedním 
z nejzávažnějších onemocnění moderní doby. 
Vzrůstající průměrný věk společně s vysokou 
prevalencí a incidencí AD v seniorské populaci, 
společně s vysokými náklady na péči o pacienty 
s AD z ní činí jednu z finančně nejnáročnějších 
diagnóz vůbec…

 MOŽNOSTI PREVENCE 
NEUROINFEKCÍ

 Zánětlivé postižení nervové soustavy vzniká 
zejména přímo působením virů a bakterií, 
vzácněji vlivem toxinů nebo na základě 
imunitní reakce, která je infekčním agens 
vyprovokována. Rozptyl klinických příznaků 
je od nezávažných až po život ohrožující 
onemocnění…

 OČKOVÁNÍ PROTI SPALNIČKÁM, 
PŘÍUŠNICÍM A ZARDĚNKÁM
Zavedením plošného očkování došlo 
k významnému poklesu incidence různých 
infekčních onemocnění virového nebo 
bakteriálního původu, která se v minulosti 
podílela na zvýšené morbiditě i mortalitě 
obyvatelstva…

 NOVÁ INDIKACE VAKCÍNY 
SYNFLORIX
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Generální partner Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita

Děkujeme partnerům soutěže!

Těšíme se na spolupráci v dalším, již 18. ročníku

VIP salonek pro partnery 
společenské akce

finalisté soutěže společně s ministrem zdravotnictví ČR Miloslavem Ludvíkem
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18. ročník soutěže vyhlašované divizí Medical Services Mladé fronty a. s.

Obchodní spolupráce

Prezentace firem 
na jevišti

/  logo s označením „generální partner“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopise Zdravotnictví a medicína (7x) v období od od září 
2017 do března 2018,

/  logo s označením „generální partner“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopisech Mladé fronty (2x) v období od října 2017 do března 2018,

/  logo či název společnosti s označením „generální partner“ v tiskové zprávě přiložené k direct mailu s informacemi o ocenění (zaslanému na 
všechny hlavní sestry a management nemocnic – asi 500 kontaktů),

/  logo s označením „generální partner“ na banneru (200 x 88 cm) propagujícím Sestru roku, který bude umístěn na 5 odborných akcích, na nichž 
bude divize Medical Services partnerem či je bude pořádat v období od října 2017 do března 2018,

/  logo s označením „generální partner“ na vstupenkách na slavnostní vyhlášení a předání ocenění, které budou zasílány finalistům, garantům, 
VIP, médiím a dalším (asi 800 ks),

/  logo či uvedení obchodní firmy objednatele s označením „generální partner“ v tiskových materiálech pro média a zpravodajské agentury  
(asi 70 kusů v průběhu roku),

/  logo či název společnosti s označením „generální partner“ na webové stránce Sestra roku (www.sestraroku.cz) od října 2017 do dubna 2018 
s prolinkem na webové stránky partnera,

/  inzerce nebo PR článek o velikosti 1/1 strany v časopise Zdravotnictví a medicína nebo PR článek na webu 
zdravi.euro.cz  a www.sestraroku.cz s prolinkem na webové stránky partnera (1x) a PR článek na webu  
zdravi.euro.cz  a www.sestraroku.cz s prolinkem na webové stránky partnera (1x) v období od října 2017 do dubna 2018.

Plnění během slavnostního galavečera:
/  logo s označením „generální partner“ na logostěně v prostorách konání akce, 

/  logo s označením „generální partner“ na smyčce promítané na LCD televizorech umístěných ve vstupní hale a foyer v prostorách konání akce,

/  poděkování generálnímu partnerovi moderátorem na začátku a na konci akce, 

/ předání ocenění vítězi jedné z kategorií,

/ účast zástupce společnosti v porotě,

/  30x pozvánka na slavnostní galavečer; z toho 6x do VIP zóny,

/  vložení propagačních materiálů do váhy 300 g do tašek pro hosty akce (asi 800 ks),

/ 4x roll-up v prostorách konání akce,

/  1x plakát o velikosti CLV dodaný klientem v prostorách konání akce.

Plnění po slavnostním galavečeru:
/  logo s označením „generální partner“ v reportáži o slavnostním předání ocenění v časopise Zdravotnictví a medicína v dubnu či květnu 2018,

/  logo s označením „generální partner“ v celostránkové inzerci s poděkováním všem partnerům akce v časopise Zdravotnictví a medicína po 
skončení akce,

/  logo s označením „generální partner“ a PR článek nebo inzerce objednatele v rozsahu 1/1 strany v příloze o slavnostním vyhlášení a předání 
ocenění v časopise Zdravotnictví a medicína v dubnu či květnu 2018,

/  logo či název společnosti s označením „generální partner“ v tiskové zprávě přiložené k poděkování pro VIP.

Generální partner 
350 000 Kč
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VIP salonek pro partnery 
společenské akce

/  logo s označením „hlavní partner“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopise Zdravotnictví a medicína (7x) v období od září 2017  
do března 2018,

/  logo s označením „hlavní partner“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopisech Mladé fronty (2x) v období od října 2017 do března 2018,

/  logo či název společnosti s označením „hlavní partner“ v tiskové zprávě přiložené k direct mailu s informacemi o ocenění (zaslanému na 
všechny hlavní sestry a management nemocnic – asi 500 kontaktů),

/  logo s označením „hlavní partner“ na banneru (200 x 88 cm) propagujícím Sestru roku, který bude umístěn na 5 odborných akcích, na nichž 
bude divize Medical Services partnerem či je bude pořádat v období od října 2017 do března 2018,

/  logo s označením „hlavní partner“ na vstupenkách na slavnostní předání ocenění, které budou zasílány finalistům, garantům, VIP, médiím 
a dalším (asi 800 ks),

/  logo či uvedení obchodní firmy objednatele s označením „hlavní partner“ v tiskových materiálech pro média a zpravodajské agentury,

/  logo či název společnosti s označením „hlavní partner“ na webové stránce Sestra roku (www.sestraroku.cz) od října 2017 do dubna 2018 
s prolinkem na webové stránky partnera,

/  inzerce nebo PR článek o velikosti ½ strany v časopise Zdravotnictví a medicína (2x) a PR článek na webu 
zdravi.euro.cz a www.sestraroku.cz s prolinkem na webové stránky partnera (2x) v období od října 2017 do září 2018.

Plnění během slavnostního galavečera:
/  logo s označením „hlavní partner“ na logostěně v prostorách konání akce, 

/  logo s označením „hlavní partner“ na smyčce promítané na LCD televizorech umístěných ve vstupní hale a foyer v prostorách konání akce,

/  poděkování hlavnímu partnerovi moderátorem na začátku a na konci akce, 

/  10x pozvánka na slavnostní předání ocenění, z toho 4x do VIP zóny,

/  vložení propagačních materiálů do váhy 150 g do tašek pro hosty akce (asi 800 ks),

/ 2x roll-up v prostorách konání akce,

/ 1x plakát o velikosti CLV v prostorách konání akce.

Plnění po slavnostním galavečeru:
/  logo s označením „hlavní partner“ v reportáži o slavnostním předání ocenění v časopise Zdravotnictví a medicína v dubnu či květnu 2018,

/  logo s označením „hlavní partner“ v 1/1 inzerci s poděkováním všem partnerům akce v časopise Zdravotnictví a medicína po skončení akce,

/  logo s označením „hlavní partner“ a PR článek nebo inzerce objednatele v rozsahu ½ strany v příloze o slavnostním vyhlášení a předání ocenění 
v časopise Zdravotnictví a medicína v dubnu či květnu 2018,

/  logo či název společnosti s označením „hlavní partner“ v tiskové zprávě přiložené k poděkování pro VIP.

Hlavní partner 
160 000 Kč
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Prezentace firem v uvítacích 
prostorech divadla

/  logo s označením „partner“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopise Zdravotnictví a medicína (7x) v období od září 2017 do března 2018,

/  logo s označením „partner“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopisech Mladé fronty (2x) v období od října 2017 do března 2018,

/  logo či název společnosti s označením „partner“ v tiskové zprávě přiložené k direct mailu s informacemi o ocenění (zaslanému na všechny 
hlavní sestry a management nemocnic – asi 500 kontaktů),

/  logo či název společnosti s označením „partner“ na webové stránce Sestra roku (www.sestraroku.cz) od října 2017 do dubna 2018 s prolinkem 
na webové stránky partnera.

Plnění během slavnostního galavečera:
/  logo s označením „partner“ na logostěně v prostorách konání akce, 

/  logo s označením „partner“ na smyčce promítané na LCD televizorech umístěných ve vstupní hale a foyer v prostorách konání akce,

/  poděkování partnerovi moderátorem na začátku a na konci akce, 

/  6x  pozvánka na slavnostní předání ocenění, z toho 2x do VIP zóny,

/  vložení propagačních materiálů do váhy 100 g do tašek pro hosty akce (asi 800 ks),

/ 1x roll-up v prostorách konání akce.

Plnění po slavnostním galavečeru:
/  logo s označením „partner“ v reportáži o slavnostním předání ocenění v časopise Zdravotnictví a medicína v dubnu či květnu 2018,

/  logo s označením „partner“ v celostránkové inzerci s poděkováním všem partnerům akce a ¼ strany plošné inzerce v časopise Zdravotnictví 
a medicína po skončení akce,

/  logo s označením „partner“ a PR článek nebo inzerce objednatele v rozsahu ½ strany v příloze o slavnostním vyhlášení a předání ocenění 
v časopise Zdravotnictví a medicína v dubnu či květnu 2018.

Partner 
100 000 Kč
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Reklamní prostory firem

/  logo s označením „partner galavečera“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopise Zdravotnictví a medicína (7x) v období od září 2017 
do března 2018,

/  logo s označením „partner galavečera“ v textu na propagaci ocenění Sestra roku v časopisech Mladé fronty (2x) v období od října 2017  
do března 2018,

/  logo či název společnosti s označením „partner galavečera“ na webové stránce Sestra roku (www.sestraroku.cz) od října 2017 do dubna 2018 
s prolinkem na webové stránky partnera.

Plnění během slavnostního galavečera:
/  logo s označením „partner galavečera“ na logostěně v prostorách konání akce, 

/  poděkování partnerovi moderátorem na začátku a na konci akce, 

/ 2x pozvánka na slavnostní galavečer,

/  vložení propagačních materiálů do váhy 100 g do tašek pro hosty akce (asi 800 ks),

/ 1x roll-up v prostorách konání akce.

Plnění po slavnostním galavečeru:
/  logo s označením „partner galavečera“ v celostránkové inzerci s poděkováním všem partnerům akce a ¼ strany plošné inzerce v časopise 

Zdravotnictví a medicína po skončení akce.

Partner galavečera 
50 000 Kč
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Vystoupení během galavečera Předání šeku Dětskému centru 
Jihočeského kraje
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Afterparty

Ing. Kristína Kupcová
obchodní ředitelka

e-mail: kupcova@mf.cz

mobil: 725 708 647

Mladá fronta – Medical Services
Mezi Vodami 1952/9

143 00 Praha 4-Modřany

www.medical-services.cz

Kontakt
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Vydáváme zdravotnické tituly

Organizujeme vzdělávací akce

Připravujeme odborné knihy

Provozujeme odborné webové stránky 
zdravotnictviamedicina.cz

Od návrhu přes zpracování
až po samotnou realizaci

Mediální servis ve zdravotnictví
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