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Dovolte, abychom Vás pozvali na vernisáž fotografií 
světoznámého fotografa  
prof. Mgr. Jindřicha Štreita, Dr.h.c.

Jsem sestra

Zahájení výstavy úterý 3. 3. 2020 ve 14.00 hodin, 
výstava potrvá do 31. 3. 2020

IGY Centrum,  
Pražská tř. 1247/24, 370 04 České Budějovice

Všeobecné sestry
Každý z nás se od příchodu na tento 
svět se sestřičkami setkává. Během 
života navštěvujeme zdravotní stře-
diska, nemocnice, v závěru života 
Domovy či hospice.
Vždy jsme rozechvěni, protože je vy-
hledáváme tehdy, když nás něco trá-
pí, něco bolí. Nestává se, že bychom 
je navštěvovali v době, kdy je nám 
dobře. Jen tak, abychom je pozdravili, 
poděkovali za to, že jsou vždy připra-
veny nám podat pomocnou ruku.
Prošel jsem několik nemocnic s fo-
toaparátem, Olomouc, Šternberk, 
Vsetín, Komárov, abych zazname-
nal, jak sestry pracují, jak žijí. Na-
vštívil jsem různá oddělení, od běžné 
preventivní prohlídky, přes urgentní, 
dětské oddělení až po operační sály. 

Jejich práce je různorodá, ale vždy 
mimořádně zodpovědná a náročná. 
Lékař určuje a rozhoduje o stavu pa-
cienta a sestra je jeho partnerem. 
Sestry jsou ty, od kterých čekáme 
pochopení, úsměv a pohlazení. 
Mnohdy si neuvědomujeme, jak těž-
kou službu vykonávají a co všechno 
mají již ten den za sebou. Probdělé 
noci, péče o pacienta v kritických 
situacích, někdy se raději otočíme, 
abychom neviděli, co všechno musí 
udělat, tisíce jiných úkolů a úkonů... 
Neuvědomujeme si, že mají rodinu, 
manžela, děti, od kterých denně od-
cházejí pomáhat druhým…
Važme si jejich práce, jejich otevře-
ných srdcí, která nám bezelstně dáva-
jí, abychom se mohli radovat ze života.
Prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr. h. c.


