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Náhlý porod v hotelu Palcát. I to museli zvládnout 

účastníci soutěže Jihočeská sestřička 
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TÁBOR - Nemocnice Tábor dnes hostila pátý ročník soutěže Jihočeská sestřička. Na soutěž, kterou 

organizuje akciová společnost Jihočeské nemocnice spolu s Jihočeským krajem, se přihlásilo 14 

studentských týmů. První ročník Jihočeské sestřičky se konal v prachatické nemocnici, druhý v 

českokrumlovské, třetí v písecké a čtvrtým hostitelem byla loni nemocnice strakonická. Letos studenti 

zavítali do druhé největší nemocnice v Jihočeském kraji. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. První 

soutěžní kategorií byli studenti třetích ročníků vyšších odborných a vysokých škol, obor všeobecná sestra a 

porodní asistentka, a druhou kategorii studenti čtvrtých ročníků zdravotnických škol, obor praktická sestra.  

Před desátou dopoledne soutěžící přivítali ve vstupní hale táborské nemocnice předseda představenstva 

Jihočeských nemocnic Michal Čarvaš a ředitel táborské nemocnice Ivo Houška, ten měl pro soutěžící i 

dobrou zprávu - že v prvním patře je připravené občerstvení a odblokovaný automat na kávu. A v deset už se 

soutěž rozběhla naplno. 

Pro studenty bylo připraveno celkem dvanáct stanovišť, kde na ně čekaly situace z praxe. Některé i s 

hranými scénkami. S týmem číslo 14, což byli studenti táborské zdravotnické školy označení tričky s nápisy 

Irča, Karel, Kuba a Jirka - tedy jedna budoucí sestřička a tři bratři, jsme se šli podívat na stanoviště na 

gynekologicko-porodnickém oddělení. Čekala tu situace nazvaná Děti nenosí čáp... A jak si studenti 

povedou u porodu, který se měl odehrávat v pokoji hotelu Palcát, na který je přivolal vyděšený tatínek, se 

přišli podívat i europoslankyně Radka Maxová a senátor Jaroslav Větrovský. 

Hysterického tatínka si bravurně zahrál lékař tohoto oddělení Štěpán Hájek. Všechny reakce, úkony a 

odpovědi studentů zaznamenávala v tabulce vrchní sestra tohoto oddělení Jana Nutilová. Nejnáročnější roli 

ale dostala sestřička z oddělení gynekologie Martina Sušková. Hrála u makety rodící matku. A čekalo ji 

během dneška těchto porodů rovnou čtrnáct! 

Tým táborské zdravotnické školy zvládl tuto disciplínu na jedničku a odešel s plným počtem bodů. Neskočil 

doktoru Hájkovi ani na chyták: Jak dlouho trvá šestinedělí? 
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Odměnou za absolvování náročných soutěžních úkonů je pro všechny soutěžní týmy v táborském hotelu 

Palcát galavečer s vyhlášením výsledků, předáním cen a zábavným programem. 
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