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David Drahonínský třetí na Mistrovství světa
Stomatologická péče pro každého
V Česku přibývá civilizačních chorob. Dbejte na prevenci!
Santé podpořilo benefiční koncert

rozhovOr s KAMILem
Zeptali jsme se Kamila Doležela, Ředitele Úseku strategie a obchodu na to,
jak hodnotí účinkování společnosti na trhu za posledních 20 let a co čeká
Santé v nadcházejícím roce.
1) Společnost Santé působí na českém trhu v oblasti zdravotnictví téměř 20 let.
Můžete shrnout první dvě dekády její existence?
„Společnost Santé prošla za posledních 20 let velkým vývojem. Během celé té dlouhé cesty
se jí podařilo vybudovat z původně malé rodinné firmy, zaměřené na organizaci drobných
ambulantních výkonů, silnou organizaci skýtající nyní přes 250 zaměstnanců, zaměřující
se na kompletní oblast outsourcingu pracovnělékařských služeb a nadstandardních služeb
směrem k individuálním klientům a velkým korporacím. Dá se říci, že její úspěchy v oblasti
organizace zdravotní péče jsou jednoznačnou deklarací toho, že systém zdravotnictví
v České republice je možné přizpůsobit novým trendům a proklientskému servisu směrem
ke všem občanům v této zemi.“
„Proto se také společnost Santé za posledních 20 let stala největším a nejúspěšnějším
hráčem na poli systému organizace zdravotní péče, PLS a nadstandardních služeb. Pevně
věříme, že tak, jak se nám dařilo v posledních 20 letech, bude se nám dařit i v těch
následujících. Velkou zásluhu na tomto stavu mají naši klienti, ale samozřejmě i naši
zaměstnanci a já bych jim rád touto cestou poděkoval.“
2) Jaký byl pro společnost Santé rok 2013?
„Rok 2013 patří mezi náročná období, kdy celkový trh v oblasti zdravotní péče na poli
nestátních zdravotnických zařízení procházel, a stále prochází, velkou konsolidací.
Společnost Santé je nicméně silným poskytovatelem, který díky svým vlastním systémům
dokázal stabilizovat a dále rozvíjet své aktivity na tomto poli. Pevně věřím, že veškeré
kroky, které v roce 2013 realizujeme, budou minimálně stejně úspěšné, jako tomu bylo
v letech předešlých.“
3) Na co se mohou klienti Santé těšit v roce 2014?
„Pro rok 2014 chystáme řadu velkých novinek. Naší snahou je zaměřit se na zvyšování
kvality poskytované péče průřezově celou ČR. Vytváříme a hledáme další přidané hodnoty,
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DOLEŽELEM
které chceme poskytnout našim klientům a zvýšit tak komfort námi poskytovaných služeb.
Jednoznačnou prioritou je také dokončení elektronizace našich smluvních partnerů,
se kterými nyní spolupracujeme. Současně chystáme řadu nových produktů zaměřených
na prevenci, protože naší snahou je předcházet případným zdravotním komplikacím,
a proto se naše kroky budou do značné míry ubírat oblastí prevencí se zaměřením
na včasný záchyt civilizačních chorob a onemocnění. Nicméně více zatím rozkrývat
nebudu, nechte se překvapit.“
4) Co byste popřál klientům do roku 2014?
„Rád bych jim popřál pevné zdraví, rodinnou, ale i pracovní pohodu a více času
na realizaci a podporu jejich životních cílů a hodnot.“
Děkujeme za rozhovor.

Očkujte se proti chřipce!
Nepodceňujte prevenci, můžete
ochránit zdraví sobě i Vašim
dětem!
Proočkovanost v České republice
je dvojnásobně nižší než v ostatních
vyspělých zemích. Právě tato skutečnost
je podle předních epidemiologů příčinou
rekordního počtu závažných případů
chřipkové epidemie v posledních letech.
Obecně lidé v naší zemi podceňují systém
očkování, který by měl přispět ke zvýšení
obranyschopnosti organismu proti
jakýmkoliv nemocem.
Chřipka je relativně závažná infekce,
která v České republice každoročně
způsobí onemocnění statisíců obyvatel,
a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce
úmrtí. Nejdůležitější metodou prevence
chřipky a jejích případných závažných
komplikací je očkování, jehož účinnost
byla opakovaně prokázána.
Santé si tuto situaci uvědomuje a proto
je její nedílnou součástí služeb oblast
očkování, které nabízí v komplexním
spektru včetně oblasti cestovní medicíny.
Hlídáme klientům jejich očkovací plán
a aktivně je vybízíme na jednotlivé termíny
očkování.

Příznaky chřipky

Díky krátké inkubační době začíná chřipka
náhle a bez varování. Začíná zpravidla
vysokou horečkou (38°C – 40°C). Vzestup
teploty obvykle provází zimnice a třesavka,
přidávají se bolesti hlavy, kloubů, svalů,
očí, zad, nohou a výrazná únava. Dalším
možným příznakem je nevolnost, zvracení,
průjem, zácpa či nechutenství.

Prevence

•	Při kašlání a kýchání si přikrývejte
nos a ústa kapesníkem určeným
pro jednorázové použití;
•
použité kapesníky ihned vyhoďte
do odpadkového koše;
•
ruce si pravidelně myjte vodou
a mýdlem;
•
projeví-li se u Vás příznaky chřipky,
zůstaňte doma a nechoďte do práce,
do školy nebo na místa s větší
koncentrací lidí, od ostatních lidí
udržujte odstup alespoň 1 metr;
•
neobjímejte se, nelíbejte
a nepodávejte si ruce při pozdravu;
•
nedotýkejte se očí, nosu či úst
špinavýma rukama.

Očkování

Vhodným prostředkem k prevenci chřipky
je očkování. Provádí se každoročně před
vypuknutím virových nákaz v podzimních
měsících a očkuje se až do prvních měsíců
po přelomu roku, jak určí Hlavní hygienik
ČR. Chránit před chřipkou Vás dokáže
po dalších 6 až 12 měsíců.
Platí, že očkování je jedním
z nejúčinnějších způsobů ochrany.
Podstoupit by ho měly zejména rizikové
skupiny. Vakcinace může zachránit zdraví
a život dětem, ale i řadě dospělých.
Santé Vám nabízí aplikaci očkování
včetně konzultace s lékařem po celé
České republice. Dále Vám zajistíme
očkování proti hepatitidě typu A,
B, AB, prasečí chřipce, klíšťové
encefalitidě, meningokoku a proti
dalším onemocněním.

Podrobnější informace Vám poskytne ošetřující lékař,
recepce či LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz, www.sante.cz.
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Novinka

Stomatologická péče pro každého
Metody zubního lékařství se stále
vyvíjí, a nabízí tak širší možnosti
komplexní péče o Vaše zuby. Zdraví,
prevence, ale i krása, to jsou cíle,
na které se zaměřuje současná
stomatologie v Santé.
V příjemném prostředí našich klinik
Vám pomocí nejmodernějšího vybavení
poskytneme komplexní stomatologickou
péči pro dospělé, ale i děti. Citlivý přístup
personálu a přítomnost rodičů pomůže
dítěti adaptovat se na pravidelnou
návštěvu zubní ordinace a významně tím
ovlivnit jeho strach ze zubního ošetření.
Abychom vyšli vstříc Vašim požadavkům,
upravili jsme dostupnost stomatologické
péče v Santé bez nutnosti nákupu ročního
členství. Pokud přesto chcete roční péči
a s ní související výhody, získáte ji u nás
jak pro děti, tak pro dospělé a to již
od 1000 Kč za rok.

Karta pro dospělé
•
•
•

Cena karty 1000 Kč;
kompletní organizace péče ze strany
LINKY SANTÉ 1212 včetně zajištění
dvou preventivních prohlídek;
podmínkou je úhrada částky
3000 Kč, kterou klient neomezeně
čerpá v podobě kreditu na služby
v oblasti stomatologie za cenu
odpovídající 90% platného ceníku.

Karta pro děti
•
•
•

Cena karty 1000 Kč;
kompletní organizace péče ze strany
LINKY SANTÉ 1212 včetně zajištění
dvou preventivních prohlídek;
podmínkou je úhrada částky
1000 Kč, kterou klient neomezeně
čerpá v podobě kreditu na služby
v oblasti stomatologie za cenu
odpovídající 90% platného ceníku.

Stomatologická péče
bez nákupu karty
•	Podmínkou je absolvovat vstupní
stomatologickou konzultaci
pro určení následné péče;
•
klient neomezeně čerpá služby
v oblasti stomatologie za ceny
odpovídající běžnému ceníku,
bez organizace péče ze strany
LINKY SANTÉ 1212.

Nabízené služby:

• estetická stomatologie;
• záchovná stomatologie;
• strojová endodoncie;
• ortodontická terapie;
• dentální hygiena;
• bělení zubů;
• celokeramické náhrady zubů - protetika;
• CEREC;
• analgosedace - lokální znecitlivění;
• ošetření přístrojem Ozonytron X;
• parodontologie;
• implantologie a další…
V rámci stomatologie klademe velký
důraz na organizaci péče a maximální
zkrácení objednacích lhůt. Proto je pro
Vás, v případě nákupu Karty stomatologie,
připravena 24 hodinová služba LINKY
SANTÉ 1212, která Vám umožní
konzultační službu lékaře a zdravotní
sestry po telefonu. Navíc Vás proaktivně
zve na preventivní prohlídky a sjednává
termíny vyšetření k lékařům na konkrétní
čas dle Vašeho výběru a preferencí.
Naší prioritou je osobní přístup,
individuální stanovení léčebného plánu,
respektování Vašich přání a časových
a finančních možností.

www.sante.cz
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Okénko Davida
Drahonínského
Zeptali jsme se Davida na jeho letní přípravu před světovým šampionátem.
Davide, neobvykle až na přelomu října a listopadu proběhlo MS v Thajsku.
JAKÁ BYLA VAŠE PŘÍPRAVA?
Tento rok jsem se soustředil na to, aby příprava proběhla kvalitně, ale zároveň jsem
byl ohleduplný ke svému zdraví. Po dvou úspěšných olympijských cyklech, které dopadly
skvěle, jsem se zamyslel a svou přípravu více směřoval ke kvalitě, než kvantitě. V rámci
přípravy jsem rozšířil spolupráci se sportovní psycholožkou Kateřinou Kudláčkovou.
Její profesionální přístup a sestavený tréninkový plán před MS mě fascinoval a po mentální
stránce posunul hodně daleko. Také nezapomínám na fyzickou přípravu, ale v té se zatím
spoléhám na své zkušenosti. Od příštího roku bych chtěl však i tuto stránku konzultovat
s nějakým odborníkem. Dále navštěvuji bazén a pravidelně se mi věnují maséři
a fyzioterapeuti v Santé, bez této péče si nedovedu představit, že bych vše zvládl.
Za to patří Santé velký dík.

V posledním rozhovoru jste zmínil, že v letních měsících chcete dopřát
Vašemu tělu odpočinek a relaxaci, povedlo se?
V srpnu jsem nastoupil na čtyři týdny do lázní ve Velkých Losinách. Musím podotknout,
že to bylo nejlepší rozhodnutí za poslední roky v mojí přípravě. Čtyři týdny jsem nestřílel
a absolvoval jsem mentální cvičení a posilování. Odpočinul jsem si od všeho a moje tělo
výborně zrelaxovalo.
Čekali vás stejní soupeři jako na posledních Paralympijských hrách? Chtěl
jste oplatit Fabrymu porážku z Londýna?
Přijela většina soupeřů, kteří byli i v Londýně. Asi by čtenáři rádi četli, že jsem chtěl
Fabrymu oplatit porážku, ale já s odstupem času neberu londýnské stříbro jako prohru.
Byla to další životní výhra a za můj výkon jsem bral stříbro. Prostě se našel střelec, který
se trefil párkrát blíže středu než já. Každopádně mě tento výsledek donutil přemýšlet,
abych ve své přípravě některé věci změnil.
V Londýně Vás Fabry porazil i díky vodováze na zaměřovači, kterou ostatní
soupeři neměli. Používáte ji už také při Vašich závodech?
Do Bangkoku jsem odjížděl s novým vybavením a i můj zaměřovač je nyní s vodováhou.
Všichni jsme měli stejné technické vybavení a nebylo to jako v Londýně, kde ho Fabry
měl a ostatní ne. Jsem přesvědčen, že nové náčiní a větší zaměření na mentální přípravu
ze mě udělalo lepšího střelce, než jsem v posledních letech byl.
Rozhovor vznikl před začátkem světového šampionátu, proto Vám s radostí
oznamujeme, že David Drahonínský nezklamal a získal v Thajsku bronzovou
medaili. V příštím čísle Santé News se tak můžete těšit na další článek
a fotografie ze stupňů vítězů.
Společnost Santé gratuluje Davidovi k výbornému výsledku a přeje pevné zdraví
v roce 2014.

8

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM
KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

V Česku přibývá
civilizačních chorob
Dbejte na prevenci!
V Santé věříme v to, že je nesmírně
důležité nemocím předcházet! Ptáte
se proč? Odpověď je jednoduchá.
Podle ČSÚ mají onkologická
onemocnění každý rok na svědomí
téměř 30 tisíc životů, tedy více
než čtvrtinu z celkového počtu
úmrtí v České republice. Třetina
naší populace má nadváhu a více
jak 20% Čechů trpí obezitou.
Santé si tyto alarmující prvky uvědomuje,
a proto přichází s proaktivním přístupem
a nabízí Vám celou řadu preventivních
programů a screeningů se zaměřením
na civilizační choroby.
„Civilizační choroby“ je souhrnný název
nemocí, na jejichž vzniku se podílí
neovlivnitelné faktory, jako jsou rodinná
zátěž nebo pohlaví. Faktory ovlivnitelné,
které jsou způsobené moderním životním
stylem, jako je nadměrná konzumace
vysoce kalorických potravin, nedostatek
pohybu, nekvalitní spánek, stres, alkohol,
kouření a v neposlední řadě i znečištěné
životní prostředí. Mezi nejčastější choroby
patří například infarkt, obezita, rakovina,
předčasný porod, syndrom vyhoření,
deprese, stres a mnoho dalších.

Každý by se měl zamyslet nad svým
životním stylem. Santé myslí na Vaší
budoucnost a proto Vám doporučuje
komplexní preventivní prohlídky zaměřené
nejen na včasný záchyt tzv. civilizačních
onemocnění.

Preventivní
prohlídky KOMPLEX

•	Interní preventivní prohlídka
zaměřená na včasný záchyt
tzv. civilizačních onemocnění;
•
preventivní vyšetření zaměřené
na včasný záchyt případných
nádorových změn hrtanu (ORL);
•
kineziologický rozbor;
•
dermatologická prohlídka;
•
oční preventivní prohlídka;
•
prevence zeleného zákalu;
•
prevence a ochrana zraku
v návaznosti na pracovní prostředí;
•
gynekologická preventivní prohlídka;
•
stomatologická preventivní prohlídka;
•
preventivní vyšetření alergiků (ORL);
•
fotoprotekce před létem pro dospělé
a děti.

Preventivní
prohlídky SPECIÁL

•
•
•
•
•
•
•

Kardiologická prevence bez
ergometrie;
preventivní lipidologické vyšetření;
preventivní vyšetření onemocnění
cukrovkou;
komplexní urologická prohlídka;
onkologický screening pro muže;
gynekologický preventivní screening;
prevence osteoporosy.

Preventivní
prohlídky TOP

Onkologická prevence balíček I.
Program obsahuje rodinnou, osobní
a pracovní anamnesu, dále interní vyšetření
s fyzikálním vyšetřením, laboratorní
odběry, mammografii, kolonoskopii
a gynekologické vyšetření.

Onkologická prevence balíček II.
Balíček II je oproti balíčku I rozšířen o další
vyšetření, a to o rentgen plic, sono břicha,
urologické a kožní vyšetření.

Onkologická prevence balíček III.
Balíček III je oproti balíčku II rozšířen
o preventivní stomatologickou prohlídku.

•	Prevence aterosklerózy;
•
kardiologická prevence s ergometrií;
•
preventivní laboratorní onkologický
screening pro ženy;
•
prevence proti onemocnění štítné
žlázy;
•
preventivní program zaměřený
na revmatická onemocnění.

TOP onkologické
screeningy

Odhalují zhoubné nádory v časné léčitelné
fázi. Preventivní opatření je možné
aplikovat na nejčastější typy nádorů. V naší
republice jsou to karcinom prsu, tlustého
střeva a karcinom plic.

Podrobnější informace Vám poskytne ošetřující lékař,
recepce či LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz, www.sante.cz.
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E-tracking - zjistěte svůj cévní věk
Víte, jak jsou na tom Vaše srdce, cévy a jaký je Váš cévní věk? Nyní
ho můžete zjistit! Připravili jsme pro Vás nové preventivní vyšetření, které
odhalí Váš cévní věk pomocí ultrazvukové sondy.
Díky stanovení cévní tuhosti určíme riziko kardiovaskulárních onemocnění. Vyšetření
je rychlé, bezbolestné a včas odhalí hrozící choroby. Aktivním přístupem ke zdravé
budoucnosti můžete těmto onemocněním předcházet.
Zvýšená tuhost cév negativně ovlivňuje krevní oběh i srdeční činnost a je prokázáno,
že je první známkou počínajících srdečně-cévních onemocnění. Evropská kardiologická
společnost doporučuje vyšetření cévní tuhosti k včasnému odhalení kardiovaskulárních
chorob.

Santé se připojilo
k Engage Day 2013
Dne 20. 9. 2013 se zaměstnanci skupiny Santé Group zapojili do Mezinárodního
dne dobrovolnictví. Engage Day v České republice organizuje platforma Byznys
pro společnost prostřednictvím svého portálu Zapojimse.cz.
Do realizace Mezinárodního dobrovolnického dne se v ČR zapojilo 22 firem
s 280 dobrovolníky, což je o 12% více než v minulém roce. Zaměstnanci pomohli ve více
než 40 veřejně prospěšných organizacích napříč celou republikou.
Hlavní myšlenkou tohoto dne je „Věnuj se své komunitě – věnuj svůj čas, energii, know
how a solidaritu“. Na celém světě tak pomohlo přes 10 000 zapojených dobrovolníků.
Chováme se odpovědně!

Jak vyšetření probíhá?
Nejprve Vám lékař změří krevní tlak a rozebere Vaše rizikové faktory. Samotné vyšetření
se provádí vleže na lůžku. Na zápěstí Vám budou připojeny elektrody ke snímání EKG.
Lékař přiloží ultrazvukovou sondu na krční tepnu, na obrazovce sleduje její pulzace.
Pomocí speciálního softwaru pak vyhodnotí průběh pulzní vlny. Lékař Vám vysvětlí
výsledek a rozebere další postup – preventivní opatření, změnu životního stylu, v případě
zvýšeného rizika i doporučí další léčbu.

Darujte svým blízkým pod
stromeček zdraví a relaxaci!

Určení cévní tuhosti pomocí metody e-tracking je zcela nové unikátní vyšetření.
U zdravých osob je možné odhalit počáteční stavy závažných srdečních a cévních
onemocnění a předejít tak v budoucnu například vysokému krevnímu tlaku, infarktu
myokardu, cévní mozkové příhodě nebo srdečnímu selhání.

Připravili jsme pro Vás možnost nákupu vybraných služeb a produktů Santé v podobě
vánočních dárkových poukázek v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč.

Ať už jste zcela zdraví nebo máte například vysoký krevní tlak, nechte si stanovit Váš cévní
věk. Předejděte tak včas závažným onemocněním!

Nyní máte možnost obdarovat své přátelé a známé dárkem na Vánoce, který
nejen potěší, ale také prospěje jejich zdraví.

Poukázky je možné využít na úhradu služeb v oblasti zdraví. Lze je použít na úhradu
zdravotních Karet Santé jak pro děti, tak pro dospělé, na služby v oblasti gynekologie
(Gynekologické karty, 4D sono, Poradna samovyšetření prsu a další), v Rehabilitačním
centru Santé nebo například na bělení zubů, dentální hygienu a další stomatologickou
péči. Nechybí ani estetická dermatologie, psychologie nebo nutriční poradenství a mnohé
další. Poukázky je možné zakoupit na recepci klinik Santé (Praha 1 a 4).

Cena kardiologické prevence bez ergometrie: 4500 Kč (60 minut)
Cena kardiologické prevence s ergometrií: 5500 Kč (90 minut)

Podrobnější informace Vám poskytne ošetřující lékař,
recepce či LINKA SANTÉ 1212, linka@sante.cz, www.sante.cz.
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DÁRKOVÁ POUKÁZKA

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

DÁRKOVÁ POUKÁZKA

V HODNOTĚ 500 Kč

V HODNOTĚ 1000 Kč

V HODNOTĚ 2000 Kč

Santé podpořilo
benefiční koncert
13. září 2013 se v Komunitním centru Matky Terezy
v Praze 11 konal benefiční koncert pod názvem
„Vidíme to jinak – Šťastný pátek 13.“
Společnost Santé se stala hlavním partnerem této akce
a prostřednictvím ředitele Úseku strategie a obchodu Kamila
Doležela věnovala Klubu Hornomlýnská částku 50 tisíc korun.
Výtěžek z akce putoval plně a transparentně na konkrétní pomoc rodinám s dětmi
se zdravotním postižením – pomocí sociálních služeb Klubu Hornomlýnská, který při této
příležitosti oslavil 10. výročí založení. Program ve velkém sále, kde vystoupila známá
kapela The Tap Tap, hudební divadlo Hnedle vedle a také spisovatelka knih pro děti paní
Ivona Březinová, moderovala paní Ester Janečková.
V předsálí pak po celou dobu akce probíhal různorodý doprovodný program. Malování
na obličej, autogramiády, prezentace společnosti Santé či malování společného obrazu
dětmi i dospělými. Celý večer, který byl zakončený tombolou, proběhl v uvolněné, veselé,
a přitom důstojné atmosféře.

Foto: Filip Petrák, zdroj: www.fotopetrak.cz

14

AKTIVNÍM PŘÍSTUPEM
KE ZDRAVÉ BUDOUCNOSTI

Nastřelování uší
pomocí šetrné metody
Dát své holčičce propíchnout
ouška nebo ne? Někdo chce
nechat rozhodnutí na svém dítěti,
až doroste, většina se však nemůže
dočkat, až bude jejich ratolest
nosit první náušničky.
Pro ty, kteří se rozhodnou pro náušnice
již v kojeneckém věku, jsme v Santé
nově připravili nastřelování uší pomocí
moderního přístroje Piercer, který
ucho rychle a bezbolestně propíchne
a zároveň náušnici nasadí a uzavře ji.
Piecer je nejnovější přístroj pro hygienický
a sterilní piercing uší v souladu s novými
normami Evropské unie.

K nastřelování se používají náušničky,
které splňují všechny potřebné hygienické
požadavky. Balení je sterilní a při jejich
správné aplikaci nedojde k žádnému
kontaktu s rukou osoby, která úkon
provádí. Nejobvykleji se propichuje střed
ušního lalůčku, kde je poměrně málo
akupunkturních bodů, a proto se jim
dá snadno vyhnout.
Dírka po nastřelení je dokonale rovná,
nekrvácí a rána se hojí velmi rychle.
Čerstvé ušní dírky je třeba ošetřovat lihem
a dezinfekcí. Dočasná náušnice zůstává
v uchu minimálně 6 týdnů, během této
doby se nevyndává. Jakmile se z ucha
vyjme, na její místo se umístí náušnice
trvalá.
Metoda je naprosto ideální pro
děti, ale samozřejmě i pro dospělé.
U novorozeňat se považuje za optimální
k nastřelení uší doba kolem třetího měsíce
života.

Cena za nastřelení jednoho ucha: 490 Kč
Cena za nastřelení obou uší: 690 Kč

www.sante.cz
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Spolupracujeme
Naděje prO ženy S dětmi
V NOUZI
Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN pomáhá ženám s dětmi,
které se ocitly v tíživé životní situaci, nedokáží ji vlastními silami řešit,
ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.
Její pomoc spočívá především v poskytnutí podporovaného bydlení v samostatných
bytech v různých částech Prahy a to na základě podnájemní smlouvy a dále také v oblasti
psychosociální pomoci, vč. právního poradenství.
Cílem je podpora žen v horizontu maximálně tří let tak, aby se byly schopny postavit
na vlastní nohy, vyřešit si problémy, najít si slušnou práci a vybudovat zázemí pro šťastný
život své rodiny.

Naši lidé
Hledání práce je velmi vážná záležitost pro každého, ani nemusí být nijak
hendikepován, a když je, je dobře, dostane-li se mu platné pomoci odborníků.
Tak se stalo, že jsem se přes vedoucí terapeutku pro oblast práce, paní Evou
Plškovou z Bony o.p.s. spolu s dalšími kolegy, dostal do laskavé péče, pro mě
tehdy zcela neznámé organizace Santé Institut s.r.o.
Byl jsem zvědav, co mě vlastně čeká, snažil jsem se zjistit na internetu co a jak, ale moudrý
jsem z toho nebyl vůbec. Z fermanu jsem byl pramálo nadšený, vždyť „nalejvárnu“
sociálního minima, psaní curriculum vitae a snad asertivity při přípravě na pohovor
a sebeprezentace při něm, jsem absolvoval spousty, zívačka – no ne? Pak pracovní
diagnostika, ať už je to co chce a zařazení do databáze Santé Institut s.r.o.

Bohužel existuje mýtus, že se tyto problémy týkají pouze sociálně slabších vrstev, opak
je pravdou. Je mnoho žen, které ztratí svůj standard a potřebují pomoci a to nejen
finančně a sociálně, důležitá je i psychická podpora, aby získaly sebedůvěru a sílu pro sebe
a své děti či motivaci pro aktivní řešení svých problémů.

V kolika takových databázích už jsem, nespočítám a nic. A tak vyzbrojen svou obvyklou
skepsí jsem se vydal na určené místo, se svým obvyklým předstihem s cílem jen prostě
“pobejt“. Překvapením bylo už to, že se spolu s ostatními ocitám v kanceláři poslankyně
Lenky Kohoutové. Vkusné kultivované prostředí, příjemní lidé, neskonale trpěliví vůči mým
námitkám. Stále plné mísy, co kdo chtěl, ovoce, tyčinek müsli, vod, džusů, čaje a kávy.

Speciálním projektem z poslední doby jsou „Obědy pro děti“. Inspirována TV reportáží
WOMEN FOR WOMEN zjistila, že až 25% dětí nechodí na obědy kvůli finanční situaci.
Ivana Tykač, ředitelka W4W darovala okamžitě 200 000 korun a začala ve spolupráci
se školami tento problém řešit.

Po odborné stránce vysoce kvalitní výklady každého tematicky zaměřeného dne vždy
s audiovizuální prezentací, shrnuté v materiály ve vkusné košilce, pro každého psací
potřeby. Pracovní manuál mi byl velmi prospěšný při rekvalifikačních zkouškách v obdobně
zaměřené Metropolitní univerzitě, kde jsem studium absolvoval díky Nadaci Bona.

WOMEN FOR WOMEN byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými
a má za sebou tedy již více než rok úspěšné činnosti. Konkrétní pomoc zde nalezlo
již 20 maminek a 33 dětí, s mnoha dalšími je v kontaktu.

Všem se nám v Santé Institut dostalo velmi milého přijetí a vědomí, že ač nerůžový život
pro nás, občany zdravotně postižené, nekončí nikým nepovšimnut na dlažbě. Vysoce
si cením všech, se kterými jsem se setkal, zejména však Lindy Haškové, která nám byla
po celý kurzový běh Bonou Deou, Dobrou Bohyní. Dále bych rád poděkoval Mgr. Haně
Potměšilové, ředitelce Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a Lence Kohoutové za to, jak hluboce se zajímá o osudy zdravotně postižených
občanů.
Čestmír Punčochář, klient Bony o.p.s. a spolupracovník Nadace Bona
Hlavní náplní a posláním Nadace Bona je podpora a vytváření programů sledujících integraci spoluobčanů
s psychickým hendikepem do života v běžné společnosti. Společnost si odvykla, že mezi námi mohou žít lidé
se závažnějším hendikepem různého typu. K duševně nemocným je přistupováno se zvláště velkou nedůvěrou.
Je mnoho lidí s duševní poruchou žijících v sociální izolaci, a přitom jsou schopni úspěšné resocializace do života
mimo ústavní zařízení.

Více informací najdete on-line:
www.women-for-women.cz a www.facebook.com/womenforwomencz.
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Golf Park Slapy sv. Jan chystá kromě jiného pro sezónu 2014 speciální akce a ceny
pro vstup do klubu. O možnostech stát se celoživotním členem a o finančních nabídkách
ročního green fee pro jednotlivce či rodiny se dozvíte na www.golfslapy.cz v sekci Členství.
Novinkou pro sezónu 2014 také bude zcela nový velmi příznivý ceník denních green fee.
Více na recepci na telefonu +420 603 81 44 55 nebo na www.golfslapy.cz
v sekci Hřiště – Ceník. Těšíme se na Vás!

Golf Slapy a Lidská
místa Václava Touška
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Foto: Václav Toušek

Fotografickou výstavu na Slapech
doplňuje i zajímavá venkovní expozice
velkoformátových soch – ve hřišti jsou
to exponáty akademického sochaře
Antonína Kašpara, přímo před budovou
potom socha čerstvé absolventky AVU
Barbory Krninské. Sochy se průběžně
obměňují a doplňují, na jaře 2014 přibude
šamotová plastika výtvarnice Veroniky
Oleríny a další. Vše volně přístupné nejen
golfistům, ale veškerým návštěvníkům
a turistům. Více se nejen o obou
výstavách, ale i o dalších možnostech
relaxace na Slapech (masáže, wellness,
fitness, výlety na zajímavá místa v okolí)
v golfovém areálu Golf Park Slapy sv. Jan
dozvíte na stránkách www.golfslapy.cz.

Foto: Václav Toušek

Autor, který vyniká precizností a dokonale
profesionálním okem předkládá tajemné
i poetické pohledy na krajinu i zákoutí

Cyklus v Pavilonu Slunce je zajímavý
i svým netradičním pojetím uspořádání.
Všechny zařazené fotografie jsou
vyskládány v jedné celkové koláži fotek
na plátně, jednotlivé minisérie vždy devíti
fotografií potom můžeme mezi sebou
porovnávat na velkých zarámovaných
obrazech a zvlášť cyklus provází i vybrané
jednotlivé snímky v samostatných rámech.
A to není vše – celou sérii fotografií
je možné vidět a případně si i zakoupit
na krásných velkých pohlednicích.

Foto: Karel Pokorný

Zákoutí, krajiny, detaily i celky, barevná
i černobílá „Lidská místa“. To vše bude
k vidění v rámci již druhého pokračování
fotografického cyklu tohoto známého
a uznávaného autora. Na desítkách
fotografií uvidíte nejen česká a moravská,
ale například i skotská venkovská
i městská místa „poznamenaná“ lidskou
rukou a lidským bytím. A nutno říci,
že v případě fotek Václava Touška,
jsou lidská znamení veskrze pozitivní.
Udělejte si výlet a spojte golf s uměním,
budete příjemně překvapeni, jak do sebe
vše krásně zapadá.

městeček, ukazuje nám krásu a barevnost
přírody a čisté linie staveb a lidských
výtvorů, nabízí zamyšlení v klidně plynoucí
atmosféře venkova.

Foto: Václav Toušek

Do golfového areálu na Slapech
(umístěného v tradiční výletní lokalitě,
v obci vzdálené od Prahy jen necelých
18 km) si za dobu jeho existence
lidé zvykli jezdit nejen za golfem,
ale i za mnoha dalšími zajímavostmi.
Jednou z nich jsou pravidelné výstavy
v Galerii sv. Jan. Čtyřikrát do roka
se tady v budově nazvané Pavilon
Slunce vymění obrazy, plastiky,
sochy, grafiky a malby na stěnách
galerie. Podzimní výstavu dvou
českých autorek – sester výtvarnic
Pavly Soukupové a Kamily Najbrtové
vystřídá na přelomu roku expozice
fotografií Václava Touška.

Odpovězte na soutěžní otázku
a vyhrajte zajímavé ceny!
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WEBOVOU ANKETU NALEZNETE NA http://www.sante.cz/cze/anketa.
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Neváhejte a vyplňte webovou anketu Santé, kde můžete vyjádřit veškeré Vaše názory,
pochvaly a další postřehy k péči v Santé. Umožníte nám dále vylepšovat služby,
které Vám poskytujeme.
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Váš názor nás zajímá
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Své odpovědi zasílejte e-mailem na soutez@sante.cz. Nezapomeňte uvést jméno,
telefon a kontaktní adresu, na kterou Vám zašleme případnou výhru. Odpovědi zasílejte
do 31.1.2014, výherce budeme informovat do 28.2.2014. Výhra je nepřenosná, není
na pořadateli právně vymahatelná, ani ji není možné směnit za hotovost.
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Ze správných odpovědí vylosujeme 3 výherce.
1.- 3. cena Poukázka na služby Santé v hodnotě 500 Kč.
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(Napovíme Vám, že správnou odpověď naleznete na stránkách www.sante.cz.)
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Jaké tři světově známé osobnosti provází nové poslání
společnosti Santé?
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STUDENTŮ U NÁS
HRAJE HLAVNÍ ROLI

Vysoká škola
finanční a správní
Bakalářské a magisterské studijní obory:

/ ekonomické / společensko-vědní
/ právně-správní / informatické

www.vsfs.cz

