
 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O projektu…  
„Nápad na realizaci této akce vychází ze soutěže Medik 

roku, kterou v roce 2015 vymysleli a zrealizovali 

zaměstnanci a vedení prachatické nemocnice. Jelikož se 

akce studentům medicíny líbila a byl na ni velký pozitivní 

ohlas, rozhodli jsme se udělat i něco podobného pro střední 

zdravotnický personál. Chtěli jsme pozvat studentky a 

studenty oboru praktická sestra, porodní asistentka, 

záchranář a všeobecná sestra do našich nemocnic, 

nachystat pro ně zajímavý soutěžně odborný program i 

společenský večer. Vnímáme tuto profesi jako velmi 

důležitou a záslužnou, proto jsme ji touto soutěží chtěli více 

zviditelnit a poděkovat těm, kteří se pro ni rozhodli. 

Myšlenkou akce je představit studentkám a studentům, 

kteří si vybrali jako svoji budoucí profesi „práci sesterskou“, konkrétní jihočeskou 

nemocnici a v ní modelací skutečných situací v reálném prostředí prověřit jejich 

vědomosti i praktické odborné znalosti. Odměnou za absolvování náročných 

soutěžních úkonů je navazující galavečer s vyhlášením výsledků, předáním cen a 

zábavným programem, kam samozřejmě srdečně zveme kromě studentek a studentů 

i další hosty a pedagogický doprovod soutěžících z jednotlivých škol.  

Každý rok se soutěž koná v některé z jihočeských nemocnic, které se touto formou chtějí 

studentkám představit i jako jejich potencionální zaměstnavatel. Letošní ročník 

přivítá táborská nemocnice a věřím, že se bude všem soutěžícím i hostům líbit, stejně 

jako ty minulé ročníky.“ 

     Ing. Michal Čarvaš, MBA 

     zakladatel projektu Jihočeská sestřička,  

     předseda představenstva Nemocnice Prachatice, a.s., 

     člen představenstva Jihočeské nemocnice, a.s. 

 

 

 

  

 



 

PROGRAM soutěžního dne: 

9:00 – 9:30  sraz a registrace týmů ve vstupní hale Nemocnice Tábor, a.s. 

(každý tým bude mít svého průvodce) 

9:30 – 10:00 zahájení soutěžního dne 

10:00 – 15:00 soutěžní blok v nemocnici (12:00 – 12:45 oběd pro soutěžící i 

hosty zajištěn v nemocniční jídelně) 

PŘESUN SOUTĚŽÍCÍCH I HOSTŮ DO HOTELU PALCÁT V TÁBOŘE, UBYTOVÁNÍ 

18:00 – 01:00 společenský večer s rautem a vyhlášením výsledků v hlavním sále 

Hotelu Palcát. 

Parkování: Během soutěžního dne je možné bezplatné parkování v areálu nemocnice 

nebo na parkovišti před nemocnicí.  

V Hotelu Palcát na přilehlém parkovišti či v okolí je taktéž možnost bezplatného 

parkování. 

Ubytování: Hotel Palcát http://www.hotelpalcat.cz/ 

 
 

Přesun z nemocnice do Hotelu Palcát: autobus číslo 10, 11, 13, 16, 17.  

Nástup na zastávce „NEMOCNICE“, výstup na druhé zastávku „KŘIŽÍKOVO 

NÁMĚSTÍ“. Cena jízdného 10 Kč, lze zakoupit v automatu na zastávce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelpalcat.cz/


 

SOUTĚŽNÍ TÝMY – KATERGORIE 1 

Tým Škola Kapitán  Členové týmu 

1. 
Jihočeská univerzita  

v Českých Budějovicích  
Petra Kudrfalcová 

Marie Krizanová, Lucie Harazinová, 

Michaela Borovková 

2. 
Jihočeská univerzita  

v Českých Budějovicích 
Marie Rásochová 

Jitka Suchomelová, Jana Čížková,  

Lucie Všetečková 

3. 
Střední škola a vyšší škola zdravotnická 

České Budějovice 
Josef Diviš 

Veronika Vaňková, Petra Šťedronská, 

Andrea Kališová 

4. 
Střední škola a vyšší škola zdravotnická 

České Budějovice 
Kateřina Zoe Králová 

Sabina Chládková, Dominika Jančárová, 

Nikola Ďuricová 

 

SOUTĚŽNÍ TÝMY – KATERGORIE 2 

Tým Škola Kapitán  Členové týmu 

5. 
Střední škola a vyšší škola zdravotnická 

České Budějovice 
Lenka Hrubešová 

Sarah Chumová, Renata Horníková, 

Denisa Dušáková 

6. 
Střední škola a vyšší škola zdravotnická 

České Budějovice 
Miroslava Koldová 

Michaela Kováčová, Michaela Bílková, 

Magdalena Tilpová 

7. Střední zdravotní Jindřichův Hradec Monika Kůrková 
Kamila Havlíková, Kateřina Volfová, 

Martina Longinová 

8. Střední zdravotní Jindřichův Hradec Jana Svobodová Iveta Svobodová, Lucie Semová,  

Pavlína Petrů 

9. SOŠZ a SOU Český Krumlov Filip Richter 
Nikol Trapková, Simona Škopková, 

Veronika Šusterová 

10. SOŠZ a SOU Český Krumlov Egona Kalivodová 
Eliška Zavadilová, Kristýna Pospíšilová, 

Pavla Roubíková 

11. Střední zdravotnická škola Písek Elishka Suková 
Michaela Vávrová, Veronika Zemanová, 

Šárka Vachtová 

12. Střední zdravotnická škola Písek Jakub Sobíšek 
Veronika Kálalová, 

Aneta Kučerová, Aneta Dubská  

13. Střední zdravotnická škola Tábor Eliška Novotná 
Barbora Plášilová, 

Eliška Křivanová, Aneta Kroužková 

14. Střední zdravotnická škola Tábor Jakub Prokop 
Irena Košťáková, Jakub Karel Mareš, 

Jiří Kochwasser 

 

Je možné soutěžit i v nekompletním týmu, pokud jeden z členů bude mít 

k nepřítomnosti vážný důvod. 

 

 

 



Soutěžní disciplíny 
Číslo Název Kde ji najít? 

 
1. Když ústa nepřijímají potravu… 

kardioecho 
pavilon interních oborů C, II. patro, vpravo od schodů 

 
2. Pacientovo tělo neposlouchá… 

kardiologická ambulance HUT 
pavilon interních oborů C, II. patro, vlevo od schodů 

 
3. Není rána jako rána… 

gastroskopický sál 
pavilon interních oborů C, IV. patro, vpravo od schodů, číslo 5 

 
4. Nejen ženské křivky jsou krásné… 

endosonografie 
pavilon interních oborů C, IV. patro, vlevo od schodů, číslo 9 

 
5. Ještě, než zavoláme ARO… 

gastroenterologická vyšetřovna 
pavilon interních oborů C, IV. patro, vlevo od schodů, číslo 10 

 
6. Kape nebo teče?  

revmatologická ambulance 
pavilon interních oborů C, IV. patro, vlevo od schodů 

 
7. Musíme to vyšetřit! 

diabetologická ambulance 
pavilon interních oborů C, IV. patro, vlevo od schodů 

 
8. Bakterie na nás nemohou… 

kolonoskopický sál 
pavilon interních oborů C, IV. patro, vpravo od schodů, číslo 7 

 
9. Přežijeme bez léků? 

chirurgická ambulance, ONKO A MAMMO PORADNA, číslo 4 
pavilon akutní medicíny A, přízemí, vchod z boku od RDG 

 
10. Se stomií život nekončí… 

ambulance hojení ran 
pavilon operačních oborů B, přízemí 

 
11. Kdo maloval ty obrázky? 

RDG, popisovna lékařů 2 
pavilon operačních oborů B, přízemí, téměř na konci chodby vlevo 

 
12. Děti nenosí čáp… 

gynekologické oddělení, číslo pokoje 4, VCHOD OD PORODNICE! 
pavilon operačních oborů B, I. patro, za dveřmi doleva 

 

Zázemí pro hosty, prostor pro prezentaci, občerstvení, horké 

nápoje (zdarma v automatu Delikomat) jsou připraveny v 

PAVILONU INTERNÍCH OBORŮ C ve II. PATŘE. 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program společenského večera pro soutěžící i hosty 

„Jihočeská sestřička 2019“  

18:00  zahájení večera 

18:15   raut 

19:15 – 20:15 vyhlášení výsledků soutěže  

V průběhu večera shlédnete vystoupení malých břišních tanečnic, k poslechu i 

tanci zahraje kapela Dětský pokojíček. Těšit se můžete na módní přehlídku 

zdravotnických uniforem z období 19. století až po současnost. Chybět nebude ani 

zábavný fotokoutek😊 

 

Moderátorem a zároveň DJ bude již tradičně Roman Anděl z rádia KISS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



JIHOČESKÉ NEMOCNICE, a.s. 

   

 

   

 

   

 

     

 

 

 

 

Jihočeské nemocnice, a.s., jsou servisní organizací pro všechny jihočeské 

nemocnice a centralizují některé činnosti, které je pro skupinu výhodnější 

vykonávat společně a jednotně. Zásadní z těchto činností jsou dvě, a to 

společný nákup komodit a služeb a společné vykazování zdravotní péče včetně 

jednání se zdravotními pojišťovnami. Celá skupina jihočeských nemocnic má 

výrazně silnější pozici než každá jednotlivá nemocnice izolovaně. 

Na území kraje najdete osm nemocnic, které ve formě akciových společností 

založil Jihočeský kraj, jakožto jejich jediný a stoprocentní vlastník. Sedm z nich poskytuje 

akutní lůžkovou péči na území bývalých okresů (České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův 

Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor), osmá a nejmladší z rodiny jihočeských 

nemocnic, Nemocnice Dačice, a.s., pak nabízí lůžka následné péče a řadu odborných 

ambulancí. Největší jihočeská nemocnice v Českých Budějovicích pokrývá téměř celé spektrum 

super specializované zdravotnické péče a je jednou z největších nemocnic v České republice.  

Jihočeské nemocnice vnímá odborná i široká veřejnost jako symbol dobře řízených společností. 

Po řadu let končí jejich hospodaření ziskem, své závazky hradí ve splatnosti, každoročně 

významně investují z vlastních zdrojů a pravidelně zde dochází k růstu mezd. Není to ovšem 

jenom finanční zdraví, které je pro jihočeské nemocnice příznačné. Především zde najdete 

medicínu na světové úrovni, to nejmodernější přístrojové vybavení a v naprosté většině také 

milý a vlídný přístup zdravotníků, kteří se o Vás starají. 

 

 

 

 

Nemocnice  
České Budějovice, a.s. 

Nemocnice  
Český Krumlov, a.s. 

Nemocnice Dačice, a.s. Nemocnice 

 Jindřichův Hradec, a.s. 

Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice, a.s. Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice Tábor, a.s. 



 

Pátý ročník „Jihočeská sestřička 2019“ Nemocnice Tábor, a.s. 

www.nemta.cz 

Nabízíme:              

- práci ve stabilní společnosti a modernizovaném prostředí 

- nástup ihned nebo dle dohody 

- plný pracovní úvazek 

- po zapracování trvalý pracovní poměr 

- výhodné mzdové hodnocení v souladu s vnitřními předpisy dle dosažené praxe a kvalifikace 

- podpora specializačního vzdělání bez nutnosti uzavření stabilizační dohody 

- benefity pro zaměstnance - 5 týdnů dovolené, cenově výhodné stravování ve vlastní jídelně 
(výběr z několika jídel včetně salátu), příspěvek na penzijní připojištění (při plném pracovním 
úvazku a pracovním poměru 
trvajícím alespoň 1 rok), možnost 
ubytování na ubytovně v areálu 
nemocnice  

 

Zajímavosti v táborské nemocnici: 

- akreditace dle SAK 

- certifikát Bezpečná nemocnice 

- certifikát CZECH Stability Award 
(patříme mezi nejstabilnější firmy 
v České republice) 

- magnetická rezonance na RDG 

- hmotnostní spektrometr IVD 
MALDI Biotyper a VITEK 2 
určený pro stanovení citlivosti na antibiotika na oddělení centrálních laboratoří 

- nově zřízena ambulance odvykání kouření, centrum infuzní terapie, ambulance pro léčbu 
bolesti 

- gynekologicko-porodnické oddělení – status Baby-Friendly Hospital („nemocnice přátelská k 
dětem“) 

- canisterapie na ONP - metoda pozitivního psychosociálního působení na pacienty 
prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa 

- nově zrekonstruované dětské a dialyzační oddělení 

- potrubní pošta mezi odděleními, laboratořemi, lékárnou 

- výstavba nového pavilonu psychiatrie 

 

 

 

 

 

http://www.nemta.cz/


 

Tábor je krásné husitské město založené v roce 1420, jehož historická část se rozprostírá nad 

vodní nádrží Jordán. Je spjato nejen se jménem Jana Žižky z Trocnova, ale i s Janem Husem, 

velkým reformátorem katolické církve. Jan Hus zemřel v německé Kostnici (na břehu 

Bodamského jezera) mučednickou smrtí již v roce 1415, přesto jej můžeme považovat za 

jakéhosi duchovního spoluzakladatele města Tábor. Husovy myšlenky, včetně přesvědčení o 

svobodě lidské osobnosti a svobodě vyznání, nalézaly dál silný ohlas v jihočeském regionu.  

Snad ke každému starožitnému místu se vážou pověsti a ani Tábor nečiní výjimku…. 

O Žižkově bytelné posteli  

Pověstí o Janu Žižkovi je mnoho, protože v očích prostého lidu byl jeho vůdcem, který mstil 

křivdy a útisky, páchané na něm světskou a církevní vrchností. 

Jedna z pověstí, v Táboře dlouho tradovaná, je o posteli tohoto chrabrého vojevůdce. Byla prý 

neobyčejně bytelná, zhotovená ze železa a propojená šrouby, aby jí bylo možno snadno rozebrat 

a přemísťovat. S Janem Žižkou prý putovala po všech bojištích. Její bytelnost byla nezbytně 

nutná, protože velký válečník prý na ní uléhal v plné zbroji, aby se v případě potřeby nemusel 

dlouho zdržovat oblékáním. 

S Táborem je spjato mnoho významných jmen: 

• Jiří Hrzán (30.3.1939 – 24.9.1980) – herec, zpěvák a bavič, táborský rodák 

• Václav Kaplický (28.8.1895 – 4.10.1982) – prozaik, publicista, narodil se blízko 

Tábora, studoval na táborském gymnáziu, z díla například román Kladivo na 

čarodějnice, který byl i zfilmován 

• Oskar Nedbal (29.3.1874 – 24.12.1930) – hudební skladatel, dirigent a violista narozen 

v Táboře, táborské divadlo i základní umělecká škola nese jeho jméno 

• Šechtl a Voseček – slavní fotografové, nejdéle působící fotoateliér (1865 – 2008), 

30000 digitalizovaných snímků, WWW výstavy, galerie i muzeum v Táboře 

• Rafael Maria Boušek (20. 6. 1892 - 27. 1. 1969) – světově uznávaný odborník na hady, 

profesor biologie, chemie, fyziky, zeměpisu a matematiky vyučující na táborské reálce, 

který účinky hadího jedu zkoušel i na sobě 

• a mnoho dalších… 

 

 

 

 

 

http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/jiri-hrzan/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/vaclav-kaplicky/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/oskar-nedbal/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/sechtl-a-vosecek/
http://www.taniassecret.cz/tabor/osobnosti/rafael-maria-bousek/


 

Hejtmanka Jihočeského kraje 

Mgr. Ivana Stráská 

převzala 13. června 2019 V Českých Budějovicích záštitu nad 5. ročníkem 

soutěže 

Jihočeská sestřička 2019. 

 

 

Ministr zdravotnictví České republiky 

Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch, MHA 

převzal 28. ledna 2019 v Praze osobní záštitu nad projektem 

Jihočeská sestřička 2019. 
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Generální partneři 
 

 

 

Partneři 
  

 

  

 

 

http://www.kraj-jihocesky.cz/
http://www.kraj-jihocesky.cz/

