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1) Finanční stabilita
ČPZP je dlouhodobě ekonomicky silná, stabilní a dynamicky se rozvíjející zdravotní pojiš-
ťovna, která patří k nejlépe hospodařícím pojišťovnám v ČR. Naší prioritou je hospodárné 
využívání svěřených finančních prostředků v zájmu zachování zdraví našich pojištěnců.

2) Kvalitní a efektivní zdravotní péče, široká síť smluvních lékařů
Spolupracujeme s téměř 30 000 smluvními poskytovateli zdravotních služeb od jednotlivých 
ordinací, nemocnic až po špičkové kliniky. Svým více než 1,2 mil. pojištěncům z celé repub-
liky garantujeme kvalitní a dostupnou zdravotní péči. Dostatek finančních zdrojů zajišťuje 
včasnou úhradu lékařům za poskytnutou zdravotní péči, umožňuje zkrácení čekacích dob 
u plánovaných operací, zdravotních výkonů a vytváří podmínky pro využití a úhradu nej-
modernějších léčebných metod. 

3) Osobní přístup 
Všechny vaše požadavky včas a ochotně vyřešíme, ať už nás navštívíte na některé z více 
než sta poboček po celé ČR, nebo nás kontaktujete telefonicky, mailem nebo i písemně. 
Snažíme se být tam, kde nás potřebujete. Dnes platí, že většinu věcí s námi komunikujete 
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pracovníci našeho Infocentra na telefonické lince 
810 800 000 každý den odpovědí na stovky vašich dotazů.
 
4) Moderní formy komunikace
Jednou z velmi žádaných služeb ČPZP je Elektronická přepážka. Jde o bezplatnou on-line 
službu, užitečného pomocníka, který šetří váš čas. 
Co E-přepážka nabízí? Možnost změnit své kontaktní údaje: adresu bydliště, změnu příjmení; 
pokud jste ztratili svůj průkaz pojištěnce, můžete požádat o nový; můžete získat i celkový 
přehled o zdravotní péči i přehled všech poplatků a doplatků u lékaře. OSVČ zde zjistí stav 
svého vyúčtování a zaměstnanci mohou kontrolovat, zda se za ně jejich zaměstnavatel při-
hlásil. E-přepážka také nabízí elektronickou podatelnu, přes kterou můžete zaslat doklad 
o evidenci na úřadu práce i další změny.
  
5) Výhodné cestovní pojištění
Každoročně tisíce z vás odjíždějí do zahraničí s cestovním pojištěním, ať již uzavřeným  
on-line, nebo na našich přepážkách. Řadu let jej úspěšně nabízíme ve spolupráci s Českou 
podnikatelskou pojišťovnou. Asistenční služby 24 hodin denně, v rozsahu předcestovní 
a cestovní asistence, zajišťuje Global Assistance, a. s.  
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3. NEJVĚTŠÍ ZDRAVOTNÍ  
POJIŠŤOVNA V ČR

VÍCE NEŽ 1,2 MIL.  
SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

VÍCE NEŽ 100 POBOČEK  
PO CELÉ ČR

VYBERTE SI TAKOVOU,  
NA KTEROU JE SPOLEHNUTÍ!

Registrujte se k ČPZP on-line  
nebo na kterékoli pobočce

Kód pojišťovny: 205
Infolinka: 810 800 000
www.cpzp.cz

Myšlenky, zda jsme zvolili pro své pojištění tu správnou zdravotní pojišťov-
nu, napadají čas od času každého z nás. Zejména v případě, že naše zdraví 
utrpí menší či větší „šrám“ a my potřebujeme včasnou a kvalitní léčbu, aby-
chom se opět co nejdříve uzdravili a dostali se do pohody. Přinášíme vám 
pět důvodů, proč vsadit právě na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.   

Pět důvodů, 
proč vsadit na ČPZP

EDITORIAL

NáŠ TIP!
Horkou novinkou, kterou poskytujeme od května tohoto roku jako jediná zdravotní 
pojišťovna v ČR, je rozesílání  SMS zpráv přímo do vašeho mobilu, které vás upozorní 
na termíny preventivních prohlídek. Více na www.cpzp.cz/smszprava



Právě těm lze ale velmi účinně před-
cházet nebo je včas zachytit a vyléčit. 
Ptáte se, jak? Prevencí. Na tu totiž není 
nikdy brzo. V případě nádorového one-
mocnění mohou za nemoc z 10 % gene-
tické dispozice, 90 % nádorů vzniká 
okolními vlivy. Myslete proto na své 
zdraví včas, nepodceňujte prevenci, 
která je skutečně tou nejlepší zbraní. 
Bohužel, screeningové programy se 
u nás potýkají s relativně nízkou účastí 
lidí, spousta osob s návštěvou lékaře 
otálí a na preventivní prohlídky necho-
dí. Začátkem roku proto odstartoval 
projekt Ministerstva zdravotnictví ČR 
ve spolupráci se zdravotními pojišťov-
nami „Systém podpory prevence vybra-
ných nádorových onemocnění v ČR – 
screeningové programy“, který potrvá 
až do 30. června 2015. Jeho cílem je 
především zvýšit návštěvnost preven-
tivních vyšetření. 

První vlna – rozesílání  
pozvánek pojištěncům
V lednu letošního roku se rozběhla první 
část projektu, kdy jsou na preventivní vyšet-
ření postupně zváni klienti všech zdravot-
ních pojišťoven podle stanovených cílových 
skupin. Jednotlivé pojišťovny začaly rozesílat 
lidem pozvánky na preventivní screeningová 
vyšetření, a to těm, kteří jsou nejvíce ohro-
žení rakovinou. Například na mamografic-
ký screening rakoviny prsu byly pozvány 
ženy ve věku od 45 let do 70 let, v případě 
rakoviny děložního čípku byly osloveny 
ženy ve věku od 25 do 70 let a na screening 
rakoviny tlustého střeva a konečníku byli 
pozváni muži i ženy ve věku od 50 do 70 
let. V prvním kole bude osloveno kolem 
1,8 milionu pojištěnců a Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna v tomto období osloví 
170 tisíc svých pojištěnců. Primárně dopis 
s pozvánkou dostanou ti, kteří déle než 
čtyři roky nebyli na preventivní prohlídce 

a nebylo u nich provedeno vyšetření pre-
vence rakoviny tlustého střeva, u žen prsu 
a děložního čípku. S prevencí vlastně tato 
třetí největší zdravotní pojišťovna začala již 
loni, kdy zorganizovala velkou preventivní 
akci. Telefonicky zvala vybrané pojištěnky 
na preventivní mamografii a během této 
akce bylo osloveno více než 5 tisíc žen z celé 
republiky! 

Informační kampaň  
s osobním vzkazem
V březnu se spustila druhá část projektu 
ve formě celorepublikové informační kam-
paně zaměřené na širokou veřejnost s cílem 
zajistit větší účast na preventivních vyšetře-
ních a podpořit aktivní přístup lidí ke svému 
zdraví. Kampaň využívá motiv osobního 
vzkazu s apelem na důležitost preventiv-
ního vyšetření, který se předává nejbližší 
rodině. Co je na této kampani zajímavé? Že 
se do ní zapojily i známé české osobnosti, 
které mají samy osobní zkušenost s rako-
vinou. Proto součástí informační kampaně 
jsou i televizní a rozhlasové spoty s osobní-
mi vzkazy herečky Chantal Poullain, Ilony 
Svobodové či Jana Čenského. Do kampaně 
se zapojují také samotní lékaři. 

Chodíte k lékaři až v okamžiku, kdy máte 
problémy? To už bývá obvykle dost pozdě, 
zvláště pokud jde o nádorové onemocnění. 
Vyplácí se prevence, nikoli strach z vyšetření. 
Preventivní prohlídky mohou včas odhalit 
závažné onemocnění už v raném stadiu, 
kdy ještě nemá nemocný člověk klinické 
příznaky nebo subjektivní potíže. Právě 
v těchto stadiích dokáže medicína pacienta 
ve většině případů vyléčit. A co o tom soudí 
samotní lékaři?
Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D., vedou-
cí programu screeningu karcinomu kolo-
rekta: „V současnosti onemocní rakovinou 
tlustého střeva a konečníku v ČR každý rok 
kolem osmi tisíc lidí a více než čtyři tisíce jich 
na toto onemocnění zemře. Pětileté přežití 
činí pouze 50 % a je tragickou skutečnos-
tí, že tento typ nádorového onemocnění 
působí tak velké ztráty, třebaže je to jeden 
z nejlépe prevencí ovlivnitelných a léčitel-
ných nádorů, pokud se odhalí včas. Bohužel, 
prevence nedosahuje ani 25 %!“
Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., vedoucí pro-
gramu screeningu karcinomu prsu:
„Při vysoké účasti žen je možné preventiv-
ním mamografickým vyšetřením snížit úmrt-
nost na rakovinu prsu dokonce až o 40 %.“ 
MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD., před-
sedkyně Asociace mamodiagnostiků:
„Doposud nebyla nalezena účinná primární 
prevence, tedy zamezení vzniku nádorové-
ho ložiska v prsní tkáni. Jedinou a proká-
zanou účinnou možností boje s rakovinou 
prsu je sekundární prevence pomocí zobra-
zovacích metod. Pouze včasná diagnostika 
je základem úspěšné léčby.“
MUDr. Vladimír Dvořák, vedoucí progra-
mu screeningu karcinomu děložního hrdla:
„Rakovina děložního čípku postihuje 
i mladé ženy. Je způsobena infekcí lidský-
mi papilomaviry. S touto infekcí se setká 
během života asi 80 % žen i mužů a ve vět-
šině případů samovolně odezní. Pokud ale 
infekce v těle přetrvá, může se začít tvořit 
nádor, který na začátku nepůsobí žádné 
potíže, a tak může být odhalen jen při pra-
videlných preventivních gynekologických 
prohlídkách, které v současnosti navštěvuje 
jen něco málo přes 50 % žen.“

Chantal Poullain
Svůj vzkaz posílá ženám, které upozor-
ňuje na důležitost prevence rakoviny 
prsu. S tímto onemocněním má totiž 
svoji osobní zkušenost. To, že přišla 
včas na vyšetření, jí podle jejích slov 
zachránilo život. „Mluvím o tom, co 
jsem sama prožila a doufám, že tak 
budu moct pomoct ostatním ženám. 
Proto jsem se stala tváří i této kampa-
ně. Je důležité, aby si lidé uvědomili, 
jak moc je prevence rakoviny důležitá 
a že vyšetření vás může zachránit,“ 
říká herečka.

Ilona Svobodová
I tato herečka má s rakovinou osobní 
zkušenost, a to s rakovinou děložního 
čípku. Proto chce upozornit na nutnost 
prevence ostatní ženy. Jak vzpomíná, 
před lety ji vyděsilo, když jí lékař sdělil 
diagnózu rakoviny děložního čípku. 
„To, co jsem prožila, bych nepřá-

la žádné ženě na světě a o to víc se 
bojím, aby důležitost prevence tohoto 
onemocnění nepodcenila třeba i moje 
dcera,“ říká herečka.

Jan Čenský
Rakovina tlustého střeva patří mezi 
prevencí nejlépe ovlivnitelné a léčitel-
né nádory. Přesto na něj ročně umírají 
tisíce lidí. Herec Jan Čenský se rozhodl 
apelovat s osobním vzkazem na veřej-
nost, aby prevenci nepodceňovala. 
V jeho rodině se totiž rakovina tlusté-
ho střeva objevila. „Právě proto vím, 
jak důležité je přijít na preventivní 
vyšetření včas a mít tak jistotu, že se 
tato forma rakoviny nemůže projevit 
právě u mě nebo u někoho blízkého. 
Svým vzkazem bych chtěl před rakovi-
nou varovat nejen své sourozence, ale 
všechny lidi starší padesáti let, kteří 
by měli na preventivní vyšetření jít,“ 
říká herec.

AKTUALITY AKTUALITY

Bojíte se rakoviny? Není divu, výskyt nádorových onemocnění má 
v České republice vzrůstající tendenci! K nejrozšířenějším zhoubným 
onemocněním patří rakovina tlustého střeva a konečníku, karcinom 
prsu a rakovina děložního čípku. 

Informační kampaň tohoto jedinečného projektu provází 
známé tváře, které mají osobní zkušenost s onkologickým 
onemocněním. 

Na prevenci není nikdy brzo! 

Celorepubliková kampaň na podporu boje s rakovinou

Co doporučují 
samotní lékaři?Osobní vzkazy tří známých osobností 
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Pane inženýre, proč 
vznikl projekt Systém 
podpory preven-
ce vybraných nádo-
rových onemocně-
ní v ČR? Může za to 
neustále se zvyšující 
počet onemocnění 
rakovinou?

V České republice má výskyt nádorových 
onemocnění dlouhodobě vzrůstající ten-
denci. K nejrozšířenějším patří rakovina 
tlustého střeva a konečníku, rakovina prsu 
a děložního čípku. Ano, i proto připravilo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci pre-
vence tento projekt, jehož cílem je zvýšit 
návštěvnost preventivních vyšetření. 
Jak jsme na tom u nás s prevencí? Je 
nutné o ní přesvědčovat právě podob-
nými projekty?
Bohužel v České republice lidé o své zdraví 
stále nedostatečně pečují a není to jejich 
prioritou. Prevence je určitě nejdůleži-
tější, je to cesta, jak zabránit tomu, aby 
byl člověk léčen v situacích, kdy léčba 
přestává být efektivní a člověk může být 
ohrožen i na životě. Samozřejmě pozděj-
ší léčba může být i extrémně nákladná. 
Proto se Ministerstvo zdravotnictví ČR 
a zdravotní pojišťovny snaží tuhle nedob-
rou situaci změnit.
Domníváte se, že mohou v tomto případě 
pomoci i známé osobnosti, které propůj-
čují tvář těmto kampaním?
Určitě mohou pomoci změnit situaci. 
My lidé máme rádi vzory, takže pozitiv-
ní příklady určitě pomáhají. Tento způsob 
se používá i ve světě a také naše české 
kampaně spolupracují se známými osob-
nostmi. Proto jsme i my využili motivu 
osobního vzkazu s apelem na důležitost 
prevence, který je předán nejbližší rodině. 

Děkujeme za rozhovor.

AKTUALITY

Na  naše otázky odpovídá člen 
expertního týmu projektu screenin-
gové podpory Ing. Tomáš Jung, MBA, 
vedoucí oddělení zdravotních  
programů Ministerstva zdravot-
nictví ČR.

Zeptali jsme se…

Součástí projektu je také speciální road-
show ve vybraných městech ČR. Cílem 
je přiblížit lidem celý projekt, infor-
movat o konkrétních možnostech pre-
vence rakoviny a hlavně lidi přesvědčit 
o tom, že na prevenci není nikdy brzo. 
Roadshow podporují také neziskové orga-
nizace zaměřené na prevenci rakoviny. 
Roadshow postupně navštíví 25 měst 
České republiky ve třech etapách. První 
etapa začala koncem dubna a potrvá 
do konce června 2014, druhá etapa star-
tuje na podzim a potrvá až do konce letoš-

ního roku, třetí etapa pak začne v první 
polovině roku 2015. Roadshow se konají 
na centrálních náměstích vybraných měst 
od 14 do 17 hodin a v jejich rámci budou 
probíhat i doprovodné osvětové přednáš-

ky pro studenty středních škol včetně dis-
tribuce edukačního filmu. Více informací 
najdete například na www.bezrakoviny.cz,  
www.mamo.cz, www.cervix.cz nebo 
www.kolorektum.cz

Roadshow v rámci projektu 
na podporu boje s rakovinou

Vyznáte se v lékařských pojmech?

1. Víte, co je to kolorektum?
a)  speciální kolo, které se použí-

valo ve starověkém Řecku
b) tlusté střevo a konečník
c) zhoubný nádor

2. Výraz „maligní“ znamená:
a) malý
b) zlý
c) zhoubný

3. Co jsou to metastázy? 
a) místnosti v kosmické raketě
b) částice, které se nacházejí v krvi
c) rozsev zhoubného nádoru

4. Co je to onkologie?
a)  obor zabývající se testo-

váním na zvířatech
b)  vědní obor zabývající se nádory 

a vším, co s nimi souvisí
c) ušní lékařství

5. Výraz „screening” znamená:
a)  použití diagnostických testů 

k vyhledávání rizikových 
nebo nemocných osob 

b) kopírování dokumentů
c) vyšetření očí

6. Co je karcinom?
a)  testovací zařízení na vyme-

tání komínů
b) zhoubný nádor
c) výrůstek na kůži

7. Co je kolonoskopie?
a) vyšetření tlustého střeva
b) nauka o kolech
c) laboratorní vyšetření

8. Co si představujete pod 
pojmem mamografie?
a) ultrazvukové vyšetření plodu
b)  rentgenové vyšetření prsu 

za účelem odhalení počát-
ku rakovinného bujení

c)  manželství jednoho muže 
s jednou ženou

9. Výraz „benigní“ znamená:
a) obrovský
b) útvar, který metastázuje
c) nezhoubný 

AKTUALITY

Víte, že celosvětově onemocní rakovinou každý rok 
více než 14 milionů lidí a z toho přes 8 milionů zemře? 
V České republice se průměrný počet diagnostikovaných 
případů rakoviny ve srovnání časového období 
1995–1999 a 2005–2009 zvýšil o 32 %! 

Následující testík vám napoví, jak jste na tom s cizími slovy. 
Odpovědi najdete na konci kvízu.

Správné odpovědi:

1b / 2c / 3c / 4b / 5a / 6b / 7a / 8b / 9c

Osobní vzkaz poslala svému tatínkovi i Nela. A co vy? Nebuďte lhostejní!
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NAŠE TIPY NAŠE TIPY

Slůně 
Rashmi,
znáte ho?
Rashmi se narodila před třemi 

lety jako druhé živé slůně v České 

republice a jejím kmotrem se stala 

ČPZP. K třetím narozeninám dostalo 

oblíbené ostravské slůně od svého 

kmotra koš plný ovoce, který mu 

předala tisková mluvčí ČPZP během 

komentovaného krmení slonů. 

Rashmi spořádá denně deset kilo-

gramů ovoce a zeleniny, neomeze-

né množství větví a sena a během 

hlavní sezony i trávu. Tříletá Rashmi 

váží asi 1260 kg a jen za poslední 

rok přibrala dvě stě kilogramů! Akce pro 
studenty
Cestovní pojištění
Studujete a je vám 18 až 25 let? Potom s námi můžete cestovat za ceny pojiš-tění platné pro věkovou kategorii 0 až 17 let. Na Slovensko můžete odcesto-vat již za cenu od 6  Kč za den. Cena po Evropě se podle typu pojištění pohy- buje od 8 do 14  Kč za den, do USA  od 27 do 32 Kč za den.

Kampaň Ruce na prsa Nechte si poradit...
Víte, že samovyšetření prsů může zachránit život? Kampaň Ruce na prsa 2014 si dává za cíl 

upozornit na vysoký výskyt rakoviny prsu u nás a přiblížit důležitost prevence a samo-

vyšetření. Kampaň organizuje obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius a partne-

rem se stala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Osvětová roadshow odstartovala 

na začátku roku a potrvá až do července, kdy navštíví celkem třináct obchodních center 

v České republice. Více informací na www.rucenaprsa.cz

Tour de Kids 
cyklistické závody 
Tour de Kids jsou cyklistické závody pro všechny děti, které mají chuť závodit a užít si 

příjemné odpoledne. Cílem projektu je podporovat zdravé sportování dětí a mládeže 

a naučit je správným návykům bezpečné jízdy na kole. Kromě toho se každého závodu 

zúčastní sportovní osobnost, která dětem ukáže, že sport je fajn a že jim může pomoci 

splnit jejich sny. 

Unikátnost projektu tkví v tom, že jde o první a jediný seriál cyklistických závodů zamě-

řených přímo na děti, závodí se v historických částech města (třeba na náměstí) a je 

to první série závodů pro děti, která se koná po celé České republice. ČPZP je hlavním 

partnerem akce a jde již o čtvrtý ročník.

 

SMS ZPRáVA 
vás upozorní na preventivní prohlídku
Ruku na srdce – kdo z nás si hlídá termíny preventivních prohlídek u lékaře? Asi málokdo. Jako 
první to v ČR za své pojištěnce vyřešila Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Svým klientům 
zasílá SMS zprávy, které termíny preventivních prohlídek připomenou. V první fázi zveme ženy 
i muže jedenkrát za dva roky k návštěvě praktického lékaře, ženy jednou ročně ke gynekologovi 
a muže nad 50 let na prohlídku prostaty. 
Službu poskytujeme od konce května, kdy jsme rozeslali historicky prvních 110 tisíc SMS zpráv s pre-
ventivním obsahem. Prevence v mobilu, kterou poskytujeme svým pojištěncům, je zcela zdarma.

 

KARPÍŠEKEDUARD16/10/1962

80203205010000000000

6210169999
20500 - CPZP

30/09/2020

Nové průkazy EHIC
se mohou týkat i vás!
Končí vám platnost průkazu zdravotního 
pojištění 30. září 2014? V tomto období 
rozesílá ČPZP nové průkazy pojištěnce (EHIC). 
Pokud se to týká i vás, na pobočkách ČPZP 
nebo na infolince 810 800 000 si zkontro-
lujte svou kontaktní adresu. V případě, že adresa není správná, vám pojišťovna novou 
průkazku nemůže doručit!

TIP NA VýLET!
Do ostravské zoo se můžete 

zajet podívat po celý rok.

Více informací najdete

na www.zoo-ostrava.cz

NáŠ TIP!
Klienti ČPZP mají startovné zdarma  (po předložení kartičky pojištěnce).

Více na www.tourdekids.cz

NáŠ TIP!
Pokud se chystáte odjet na au-pair pobyt v rámci Evropy, cena ročního  pojištění léčebných výloh vás vyjde na 2957 Kč. 

Partnerem ČPZP v oblasti cestovního  pojištění je Česká podnikatelská pojišťovna.

AKCE 
právě pro vás
Česká průmyslová zdravotní pojišťov-

na připravuje (ve spolupráci s partnery 

a nejen pro své pojištěnce) akce, na které 

jste všichni srdečně zváni. Více informací 

najdete na www.cpzp.cz



V kampani vybízíte lidi, aby dbali 
na prevenci ohledně rakoviny tlus-
tého střeva. S problematikou máte 
osobní zkušenost v rodině, v se- 
riálu Ordinace sám hrajete dokto-
ra, byla to pro vás motivace, jste 
v této oblasti uvědomělý? 
Upřímně přiznávám, že uvědomělý nejsem, 
i když v rodině mám velmi přesný příklad 
toho, jak důležitá prevence je. Můj stud mi 
to ale stále nedovoluje, i když jsem řadou 
odborníků i laiků přesvědčován, že co se 
týče vyšetření, jde o zákrok velmi „ele-
gantní“. A tak se stále k jeho absolvování 
odhodlávám.

Česká republika patří k zemím s nejvyšším 
výskytem tohoto druhu rakoviny na světě, 
v čem myslíte, že má tento nelichotivý stav 
příčinu?
Jsem přesvědčený o tom, že je to naším 
stravováním.

Přesto u nás preventivní vyšetření zdarma 
doteď využívalo jen velmi malé procen-
to lidí. Je to podle vás proto, že se napří-
klad mylně domnívají, že jde o bolestivou 
záležitost? 
Je to možné, jsou na tom asi stejně jako já, 

nicméně jsem velmi rád, že tento projekt 
Ministerstva zdravotnictví způsobil, že 
v současné době jsou tato zařízení údajně 
naprosto plná.

Jakákoli nemoc je nepříjemná a omezuje 
nás v tom, co děláme rádi. U vás je to zcela 
jistě herectví a moderování. Jaké jsou u vás 
v tomto ohledu novinky, na čem momen-
tálně pracujete? 
Máte pravdu, že my herci prostě marodit 
nesmíme. Mám hodně aktivit, v součas-
né době jsem například v období hlavních 
a generálních zkoušek představení V Paříži 
bych tě nečekala, tatínku v režii Jana Nováka, 
kde hlavní roli hraje Petr Nárožný. A také se 
chystám do Zlína na Mezinárodní festival 
filmů pro děti a mládež. 

A pokud právě nepracujete? Čemu se rád 
věnujete? 
Jednoznačně rád lenoším. A před tím odpo-

činkem si rád zasportuji. Jezdím na kole, 
na prkně, hraju tenis, volejbal…

Pomalu se blíží léto, které pro většinu 
herců bývá obdobím odpočinku. Jak 
budete vy trávit to letošní? 
Vzhledem k tomu, že jsem přes rok oprav-
du hodně pracovně vytížený, budu samo-
zřejmě veškerý volný čas rád trávit se svou 
rodinou. Mám sice během prázdnin volno, 
ale najde se tam i pár tradičních pracovních 
aktivit, jako je například zahájení a závě-
rečný galakoncert Mezinárodního hudeb-
ního festivalu v Českém Krumlově. Taky 
máme v tomto období několik divadelních 
představení. Ale jinak trávím prázdninový 
čas pokud možno co nejvíce sportovně. 
Nejčastěji právě na již zmíněném kole, 
na tenisovém kurtu, a pokud fouká vítr, 
jsem nejraději na vodě. Právě proto jsem 
se dal k divadlu, budu mít prostě dlouha-
tánské prázdniny… (smích)

My herci prostě marodit nesmíme...
ROZHOVOR

Charismatický herec 
a moderátor Jan Čenský 
se nedávno zapojil 
do projektu Ministerstva 
zdravotnictví Přijďte včas 
na prohlídku, v němž 
upozorňuje na nutnost 
prevence rakoviny tlustého 
střeva. Díky této kampani 
se ordinace lékařů začínají 
plnit zájemci o preventivní 
vyšetření. Dbá na prevenci 
ale i on sám? 
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Mikrojehličková  radiofrekvence
Testovala Ivana P. (40)
Před časem jsem se rozhodla vyzkoušet 
mikrojehličkovou  radiofrekvenci, která se 
používá na zpevnění a omlazení pleti. Já si 
dopřála zpevnění dekoltu. Paní doktorka 
mi vysvětlila princip metody, jenž spočívá 
v zavedení velmi tenkých jehličkových elek-
trod do přesně určeného místa v podkoží.  
Z  jehliček vychází tepelná energie, která 
způsobí, že se kolagenní vlákna zahřejí 
a díky teplu se stáhnou. Současně dochází 
k jejich regeneraci a tvorbě nových kolage-
nových a elastinových vláken, takže se 
pokožka zpevní a je pružnější. Lékařka mi 
doporučila dvě až tři ošetření, ale musím 

říct, že už po prvním ošetření byla pokož-
ka pevnější a vyhlazená. Více informací na:  
www.plasticka-chirurgie.info, www.bcdclinic.cz, 
www.ulk.cz nebo www.esteticusti.eu.

Plazma lifting  
– omlazení vlastní krví
Testovala Jana H. (45)
Metoda terapie PRP – platelet-rich-plasma 
neboli aplikace vlastní plazmy – se používá 
na vyhlazení vrásek v oblasti krku a dekoltu. 
Metoda mě zaujala, a tak jsem se rozhodla, 
že ji vyzkouším. Krk a dekolt mi paní dok-
torka namazala anestetickou mastičkou, 
zakryla potravinářskou fólií a nechala půso-
bit, dokud nebyla pokožka znecitlivělá. Pak 
mi odebrala dvě zkumavky krve, ze které 
v centrifuze vygenerovala plazmu. Tu natáh-
la do stříkačky s jehlou a začala vpichovat 
do dekoltu. Počet vpichů závisí na velikosti 
plochy, která se má ošetřit. Netrvalo to déle 
než patnáct minut a skoro to nebolelo. Pak 
mi ještě aplikovala do ošetřené pokožky 
sérum proti stárnutí pokožky, obsahující 
kyselinu hyaluronovou a vitamin C. Týden 
jsem nesměla na slunce a bylo mi dopo-

ručeno chránit se krémem s UV fakto-
rem. A kde vám tuto metodu provedou:  
www.asklepion.cz, www.mediest.cz,  
www.yesvisage.cz.

Meta-Crill
Testovala Petra (35)
O Meta-Crillu jsem toho hodně slyšela, byla 
jsem tedy zvědavá, jak to vypadá ve skuteč-
nosti.  Meta-Crill je jedinečný injekční biokom-
patibilní materiál, který se používá k výplním, 
odstranění vrásek, povadlé kůže a estetických 
vad. Díky tomu prý budu vypadat krásnější 
a mladší. A v čem je jedinečný? V tom, že způ-
sobí tvorbu vlastního kolagenu v místě aplika-
ce. Nejdříve mi paní doktorka umyla ošetřova-
né místo alkoholem a pak provedla nepatrný 
vpich, kterým zavedla do ošetřovaného místa 
kanylku. Tou poté aplikovala Meta-Crill. Ani 
to moc nebolelo a po dotvarování mi bylo 
doporučeno, abych si na nic nesahala. Když 
jsem se na sebe pak podívala, nemohla jsem 
tomu skoro uvěřit. Vrásky byly pryč! Vřele 
doporučuji. Metodu provádějí například:  
www.esthe-plastika.cz, www.aurum-clinic.cz,  
www.glamourclinic.cz.

VáŠ PřÍBěH

Zastavte čas i bez skalpelu! 

Chcete vypadat o pár let mladší? 
Díky neinvazivním zákrokům 
můžete vypadat pořád mladě. 
Jejich velkou výhodou je, že netr-
vají dlouho, nevyžadují hospitali-
zaci a můžete jít hned druhý den 
do práce.
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Nezapomínejte  
na kompresivní punčochy
Že jsou nehezké a nevypadají sexy? To už 
dávno není pravda. Dnešní trh nabízí celou 
řadu slušivých kompresivních punčoch, které 
není třeba schovávat. Podle MUDr. Petrlíka 
mají kompresivní punčochy, a to ať zdravotní, 
nebo podpůrné, smysl ve všech situacích, při 
kterých dochází k přetěžování žilního systé-
mu dolních končetin, tedy i v létě. „Obecně 
se tyto situace označují pojmem ,statická 
zátěž’, pod kterým je zahrnuto nejen dlouhé  

stání, ale i dlouhé sezení bez pohybu,“ říká 
lékař. Máte-li tedy potíže s otékáním nohou, 
nebo máte křečové žíly, v létě byste měla 
zapomenout na vysoké podpatky a samo-
zřejmostí by mělo být nošení právě kompre-
sivních punčoch. Určitě si nechte poradit se 
stupněm komprese, nejvhodnější jsou klasic-
ké punčochy ve II. kompresivní třídě, které 
stahují od prstů pod koleno a jsou vhodné 
i k preventivnímu nošení. Vhodnější jsou ste-
henní, které mají samodržící lem. Ty využijete 
nejen po operaci, ale i při dlouhých cestách.

Na metličky se sklerotizací
S metličkami neboli mikrovarixy má zku-
šenost spousta žen. A pro mnohé jsou 
vadou na kráse, které by se rády zbavily. 
S věkem navíc mohou metličky přibývat 
a způsobovat komplikace. Převážně jsou 
jen kosmetickým problémem, ale pokud 
vám začnou působit nějaké nepříjemnos-
ti, je lepší vyhledat lékaře a poradit se 
o vhodném zákroku. V případě metliček 
je vhodná sklerotizace. „Je to postup, 
který se doporučuje v případě mikrova-
rixů, menších červených či promodralých 
žilek o průměru 1–4 mm. Léčba spočívá 
v injekční aplikaci speciální látky přímo 
do žilky tenkou jehličkou. Žilka je zevnitř 
chemicky zničena a následně ji tělo samo 
vstřebá. Pokud se u pacienta objevuje izo-
lované postižení, bývá provedena pouze 
sklerotizace s následným doporučením 
nošení elastických zdravotních punčoch 
II. kompresivní třídy po dobu, kterou určí 
lékař individuálně podle rozsahu,“ vysvět-
luje MUDr. Petrlík.

Krásné nohy do léta? Žádný problém!

Teplé dny jsou sice prima, ale mohou způsobit i mnohé problémy, 
zejména pokud vám v létě natékají nohy, nebo máte křečové žíly. 
Víte, jak předejít komplikacím? Horké dny jsou pro řadu lidí doslova 
katastrofou. Pokud máte navíc sedavé zaměstnání, nohy pak mohou 
natékat a působit potíže. „Vysoké teploty způsobují, že nohy otéka-
jí, svědí a samozřejmě bolí. S teplými dny nic nenaděláme, ale aspoň 
večer dopřejme nohám trochu relaxace. Pro žíly je velmi vhodná večerní 
vlažná sprcha. A pokud vám v létě nohy natékají, vyvarujte se pole-
hávání na slunci nebo opalování a raději dejte přednost procházkám 
ve stínu,“ doporučuje MUDr. Martin Petrlík z angiologické ambulance 
Nemocnice s poliklinikou Praha Italská. 

Kdy je nejvhodnější 
doba na zákrok?
Nejvhodnější dobou pro 
podstoupení zákroku 
k odstranění problémů 
se žílami jsou obecně 
spíše zimní měsíce, kdy 
se nohy v bandážích 
či kompresivních 
punčochách, které je nutné 
po operaci nosit, tolik 
nepotí. Ohledně samotného 
zákroku je nejlepší 
poradit se vždy přímo 
s ošetřujícím lékařem. 
Nezapomeňte se tedy 
včas objednat a nechat 
si vyšetřit žilní systém. 
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První kontakt s lékařským prostředím nastává 
už ve vchodu do polikliniky nebo nemocni-
ce: do nosu nás udeří charakteristický pach 
dezinfekce, potkáváme lidi v bílých pláštích, 
bloudíme labyrintem chodeb s orientačními 
tabulemi, na nichž jsou napsána jakási nesro-
zumitelná slova. 

Už tady oceníme vlídné a empatické cho-
vání personálu, ale i spolupacientů. Každý 
úsměv a nabídka „Hledáte něco? Mohu vám 
poradit?“ pomůže bezradnému návštěvníkovi 
shodit těžký balvan, který mu leží na duši. Pak 
vcházíme do čekárny. Obvykle se má za to, 
že zdraví vždy příchozí, ale není to tak vždy. 
V čekárně to platí jen proto, že vcházíme 
do prostoru, kde nemůžeme rozlišit spole-
čenskou významnost osob. Sedí tam muži 
i ženy, staří i mladí, proto vždy zdraví ten, 
kdo vstupuje dovnitř, jako první. 

Bude-li ovšem ředitel vcházet do kancelá-
ře referenta, pozdraví referent a případně 
vstane, protože společenská hierarchie obou 
je jasná. Lidé v čekárně příchozímu odpovědí 
na pozdrav a opět se pohrouží do svých myš-
lenek. Pokud se ukáže, že všechna místa jsou 
obsazena a nově příchozí je žena, je povinnos-
tí kteréhokoli muže nabídnout jí své místo, 
totéž se týká mladších mužů, kdyby vstoupil 
starší muž. Je velmi nezdvořilé takovou nabíd-
ku nepřijmout, asi jako nestisknout podanou 
ruku. Tomu, kdo místo uvolnil, je trapně, 
asi už si nesedne, když by žena měla stát 
nad ním, a tak tam oba rozpačitě stojí nad 

prázdnou židlí. Teď je poslední možná chvíle 
k vypnutí nebo ztišení mobilu. To proto, že 
ve zdravotnických zařízeních vládne z rozum-
ných důvodů ticho. Řinčení mobilu v čekárně 
nebo ordinaci je stejně bezohledné selhání 
jako v hledišti divadla během představení. 

Nelze nic namítat proti tomu, abychom si 
pak krátili čas psaním nebo čtením zpráv 
na mobilu. U nás je obvyklé, že lidé v čekár-
ně u lékaře spolu nenavazují hovor, snad 
jen otázka: 
„Kdo je poslední, prosím?“ přeruší hrobo-
vé ticho, které v čekárně vládne. Jsme totiž 

uzavřenější vůči našemu okolí než v mnoha 
jiných zemích, tam jsou lidé sdílnější a přá-
telštější. Pokud jsme přece jen hovornější 
povahy, můžeme se pokusit o „small talk“, 
nezávazný rozhovor o počasí, o nemocnici, 
kde jsme, o hodné sestřičce, která se o nás 

stará. Pokud ovšem vycítíme, že náš protějšek 
nemá o rozhovor zájem, zanecháme pokusu 
vnést trochu života do zamlklého ticha. Jestli 
s někým zapředeme hovor, pak máme stále 
na paměti, že musíme hovořit polohlasem, 
spíše tišeji, abychom nerušili ty, kteří jsou 
zahloubáni do svých myšlenek. 

Ohleduplnost, takt a empatie...
ETIKETA U LéKAřE

Návštěva lékaře nebývá pro vět-
šinu lidí nic příjemného. Jdeme-li 
si jen pro nějaké potvrzení, nemu-
síme propadat stresu, ale ani tak 
není pobyt v čekárně mezi nemoc-
nými lidmi a ztracený čas strá-
vený čekáním ničím příjemným. 
O to je horší, když jsme oprav-
du nemocní, pak se nepříjemné 
pocity, které návštěvu u lékaře 
provázejí, ještě násobí. 

PhDr. Ladislav Špaček 
je původním povoláním pedagog. Vyučoval na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1990–1992 byl 
redaktorem a moderátorem Československé televize. 
Od roku 1992 působil téměř jedenáct let na Pražském 
hradě jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Je autorem 
a protagonistou televizního seriálu Etiketa.
Působí jako konzultant v oboru komunikace a etikety, pořádá 
přednášky pro top manažery firem a úřadů a pro politiky.

PRO VáS
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Fyzická aktivita dělá našemu tělu i duši 
dobře. Cvičením si zlepšujeme kondi-
ci, ale také náladu, protože při cvičení 
se vyplavují endorfiny neboli hormony 
štěstí. Aby bylo ale cvičení účinné, je 
dobré vybrat si takovou aktivitu, která 
vás bude bavit. A pokud se vám nechce 
jezdit do fitcentra, můžete podlehnout 
nejnovějším trendům – on-line cvičení 
nebo cvičit podle nějakého DVD. 

Výhody cvičení doma
Nemusíte nikam dojíždět, odpadá pla-
cení drahého vstupného ani se nemusíte 
dohadovat s ostatními lidmi o rotoped 
nebo posilovací stroj. Všechno si kouču-
jete sama, nikdo vám do toho nemluví 
(pokud tedy nepočítáme instruktorku 
na DVD), nerozptylují vás hluky, jako 
je funění dalších cvičenců, a můžete si 
na sebe obléknout, co chcete, klidně 
staré tepláky, pokud vám to bude 
vyhovovat.

Nevýhody cvičení doma
Pokud si jen tak cvičíte sama, aniž byste vyu-
žila nějaký on-line fitness program, který 
vás správně vede, hrozí vám, že cviky nebu-
dete provádět dobře. Nikdo vás neopra-
vuje, neříká vám, co máte dělat a co zase 
ne. A ještě jedna nevýhoda tady je: lidská 
lenost. Existuje tisíce výmluv, proč právě 
dnes večer nemůžete zapnout video nebo 
počítač a začít cvičit. Chce to pevnou vůli 
a tu každý nemá.

Snadná cesta ke cvičení  
vede přes on-line fitness
Máte počítač a připojení k internetu? Není 
nic jednoduššího než využít on-line fitness 
program. Stačí se jen zaregistrovat, vybrat 
si svou lekci a začít cvičit. Jedna lekce stojí 
jen 39 Kč, 10 lekcí 290 Kč. Z nahrávacího 
studia se přenášejí každý týden desítky 
živě streamovaných fitness lekcí a jediné, 
co potřebujete, je připojení k internetu 
a počítač, tablet nebo chytrý telefon. 

Lekce vedou zkušení trenéři a na výběr 
máte z mnoha cvičebních programů. Břišní 
pekáč na posilování bříška, kruhový tré-
nink, powerjóga, funkční trénink nebo 
se můžete zaměřit na problémové partie. 
Všechny lekce se vysílají živě, ale kdyby 
vám nějaká utekla, nevadí. Po skončení 
jsou dostupné ze záznamu do 12 hodin 
následujícího dne. Více informací najdete 
na www.onlinefitness.cz

PRO VáS

Chybí vám čas na cvičení ve fitku? Cvičit můžete klidně i doma u televi-
ze, počítače nebo videa. Stačí pár minut, karimatka a vhodné oblečení. 

Cvičte doma! 
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TIP PRO VáS!
Před dvěma lety se Marie 
Hloušková rozhodla,  
že zatočí s přebytečnými 
kilogramy, a začala cvičit. 
Pátrala na internetu a objevila 
kouzlo intervalových 
tréninků a posilování těla 
vlastní hmotností. Kromě 
úpravy jídelníčku změnila 
i svůj životní styl. Cvičení 
a zdravá strava se pro 
ni staly po nějaké době 
rutinou. Zhubla, cítí se skvěle 
a vzrostlo jí sebevědomí. 
Proto se rozhodla pomoct 
všem, kteří chtějí se sebou 
něco dělat, ale nevědí jak. 
Založila webové stránky 
www.rutina.cz, kde nabízí 
cvičební sestavy, které lze 
cvičit doma. Jak říká, cviky 
zaberou jen pár minut, 
nejste závislí na počasí, 
vybavení ani penězích. 
Můžete si otevřít aktuální 
video z aktuálního týdenního 
cvičebního plánu nebo 
můžete cvičit podle jakékoli 
sestavy z archivu. U všech 
cvičení je popis sestavy pro 
začátečníky a vysvětlení.

Kam které kolečko patří?

Další prima úkoly najdete v časopise

PRO DěTI
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Ilustrace Vendula Hegerová



SMS zpráva 
Vás upozorní na blížící se 

preventivní prohlídku

Pro Ales Novak
– dovolujeme si vas upozornit, 

ze se blizi termin dvoulete 
preventivni prohlidky u praktickeho 

lekare. Objednejte se prosim 
u sveho lekare. 

Vase CPZP


