
Pražský Žofín hostil v polovině ledna první reprezentační 
ples zdravotních sester, laborantů a dalšího zdravotnického 

personálu. Ples pořádala Česká asociace sester, a protože stejně 
jako železnice je také zdravotnictví služba veřejnosti, do jeho 

podpory se zapojily i České dráhy.

SESTRY, NA SÁL! 
TENTOKRÁT ALE NA TEN TANEČNÍ... 

»Věra Špinarová nadoraz 2010« je vůbec 
první samostatné koncertní turné ikony 
naší populární hudby. V březnu a dubnu 
Věra odehraje na dvě desítky koncertů 
v Čechách, na Moravě a Slovensku. Na 
šňůře koncertních vystoupení ji bude 
doprovázet kapela Adama Pavlíka, se 
kterou již několik let stabilně vystupuje. 
Publikum se může těšit na nápaditou 
scénu s velkoplošnou projekcí s dobo-
vými videoklipy a obrazovým materiá-
lem Věry Špinarové od 70. let.

ČÍM JE TURNÉ VÝJIMEČNÉ?
Jde o průřezové turné. Na koncertech 
zazní její největší hity z více než čtyři-
cetileté kariéry, doplněné o novinky 
z posledního období. Na koncertech 
uslyšíte všechny známé hity jako Mete-
or lásky, Raketou na Mars, Bílá Jawa 250 
nebo Měj mě rád a snad nejznámější 
hit z fi lmu Tenkrát na západě.

Více o připravovaném koncertu na 
www.keenon.cz

vá za statečný čin obdržela i ocenění 
prezidenta republiky. Zdravotní sestřič-
ky pomáhají i cestujícím Českých drah, 
kteří se zraní při neopatrném vystupo-
vání či nastupování do vlaků.
I zaměstnanci Českých drah však po-
máhají ve zdravotnictví. Pravidelně se 
na stanici dárců krve objevují železničá-
ři nejrůznějších profesí. Jsou mezi nimi 
i rekordmani s více než sty odběry krve.

PLES SESTER TRADICÍ?
Zdravotní sestřičky se díky plesu dosta-
ly alespoň na jeden večer z operačních 
sálů na sál taneční. Tato společenská 
událost by se měla stát novou každo-
roční tradicí, aby pomohla ocenit práci 
sester, laborantů i dalšího zdravotnic-
kého personálu. „Jde o velmi náročné 
profese, a to jak na odborné a komu-
nikační úrovni, tak i  časově. Jejich 
fi nanční a  společenské ohodnocení 
bohužel stále není odpovídající,“ při-
znala ministryně zdravotnictví Dana Ju-
rásková, pod jejíž záštitou se ples konal.
Sestřičkám současně vyjádřili uznání za 
náročnou práci i zástupci lékařů a paci-
entů. Vrcholem večera bylo vystoupení 
slovenského zpěváka Mira Žbirky.

»  Vlakem za Věrou Špinarovou
VLAKEM S 25% SLEVOU
Pořiďte si čipovou In-kartu a vyber-
te některou ze slevových aplikací! 
Pouze s In-kartou/Rail Plus nakou-
píte jízdní doklady ve vnitrostátní 
i mezinárodní přepravě se slevou 
25 %, místenky se slevou 50 % a zís -
káte možnost nákupu oblíbených 
mezikrajských jízdenek eLiška. Více 
informací získáte na www.cd.cz 
v sekci Výhody pro cestující.

SESTŘIČKY A ŽELEZNICE
Zdravotní sestry pomáhají Českým dra -
hám při pořádání akce Preventivní 
vlak, kde v záchranářském voze účinně 
a přesvědčivě demonstrují studentům 
první pomoc. Snad nejslavnější sestřič-
kou, bohužel však kvůli tragické udá-
losti, se stala Naďa Tomčíková. Ta byla 
také jednou z  cestujících vlaku EC108 
Comenius, který 8. srpna 2008 narazil 
ve Studénce do spadlého mostu. Sama, 
ač zraněná a v šoku, poskytovala první 
pomoc spolucestujícím. Paní Tomčíko-
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