Tisková zpráva
V Praze, dne 1. června 2010

Hledá se Miss sestra!

1. června spouští společnost We Make Media, s. r. o. projekt s názvem Miss sestra 2010, do kterého bude
zapojena také široká veřejnost. Na webových stránkách www.misssestra.cz budete mít možnost
přihlašovat své oblíbené sestřičky, ale i ostatní zástupce nelékařských profesí do soutěže, dále pak
rozhodovat o jejich postupu do dalšího kola a nakonec i o výběru deseti finalistek. Finálový večer s
vyhlášením tří nejlepších se bude konat v pražském Obecním domě 14. ledna 2011 při příležitosti
pořádání 2. reprezentačního plesu sester s názvem Sestry na sál!

„Nejedná se o klasickou soutěž krásy, hledáme výjimečnou zdravotní sestru! Motto celého projektu zní: Krása
má mnoho podob. Hledáme takovou Miss sestru, která bude mít pohromadě všech 5 S, označujících počáteční
písmena vlastností: Sympatická, Srdečná, Spolehlivá, Společenská a Stylová,“ říká MUDr. Ivana Kaderková,

ředitelka společnosti We Make Media, s. r. o.

Projekt Miss sestra volně navazuje na projekt Sestry na sál! – reprezentační plesy sester, které pořádá
společnost We Make Media, s. r. o. ve spolupráci s Českou asociací sester. Oba projekty vznikly jako prevence

proti syndromu vyhoření, se kterým se mohou sestry při své namáhavé a obětavé práci setkat. Projekt by je měl

v době jejich volna rozptýlit, alespoň částečně odvést od jejich náročných povinností a nabídnout jim možnost
odreagování.

Miss sestra je projekt na podporu volnočasových aktivit. Kromě příjemných chvilek s ním spojených přinese
vítězkám také skvělé ceny, a to nejen pro ně samotné. Miss sestra, 1. a 2. vicemiss vyhrají kromě krásných cen
pro sebe také finanční obnos pro svoji sesternu. Jeho použití bude ale vázáno opět výhradně na podporu jejich
volnočasových aktivit nebo pro jejich odpočinek.

Celý projekt zastřešuje web sesterna.cz, kde budou veškeré informace k projektu a také k plesu Sestry na sál!
zveřejňovány. Vyvrcholí pak vyhlášením vítězné Miss sestry v rámci 2. reprezentačního plesu sester.

Více informací se dozvíte na www.misssestra.cz .
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Harmonogram celého projektu:
1) 1. června 2010 - spuštění projektu Miss sestra

2) 1. června – 31. srpna - posílání přihlášek, soutěžit o titul mohou sestry a ostatní z řad nelékařských
zdravotních pracovníků

3) 1. září – 30. září – hlasování veřejnosti o postupu 30 soutěžících do semifinále

4) 1. října – 10. října - natáčení krátkých medailonků 30 semifinalistek, které budou na webu spolu
s dalšími informacemi o soutěžících

5) 11. října – 30. listopadu – hlasování veřejnosti o postupu 10 soutěžících do finále
6) 1. prosince - uveřejnění 10 finalistek
7) 14. ledna 2011 – finálový večer v Obecním domě
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