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Nemocnice vydává kalendář s obrázky dětských pacientů 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., vydává kalendář s obrázky dětských pacientů. Obrázky 

namalovaly děti během svého pobytu v největším jihočeském krajském zdravotnickém zařízení v 

rámci arteterapie, jež využívá výtvarný projev jako prostředek k léčení. 

 

Obrázky dětských pacientů českobudějovické nemocnice už byly vystaveny například v budově 

Evropského parlamentu v Bruselu, kde byly součástí výstavy obrazů a modelů, tematicky 

zaměřené na automobilové motivy. Řada maleb je také součástí nemocniční výzdoby. Dětské 

oddělení dále uspořádalo několik výstav těchto děl po celých jižních Čechách. „V kalendáři je 

celkem dvanáct obrázků například s pohádkovými motivy. Autory jsou pacienti ve věku pět až 

osmnáct let. A přestože jejich díla vznikala mnohdy v bolestných chvílích, obrázky jsou krásně 

barevné a veselé,“ uvedla Jana Příhodová, která v rámci arteterapie obrázky s dětmi už 

čtvrtým rokem maluje. 

 

Nemocnice kalendář vydává ve výtisku 200 kusů a bude jej distribuovat zejména jako vánoční 

dárek pro své partnery. 

 

 

POZVÁNKA PRO MÉDIA: Křest kalendáře obrázků dětských pacientů je 

připraven na středu 7. 12. od 13.00 v prostorách stanice velkých dětí Dětského 

oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Kalendář pokřtí zdravotní klauni. 

Zástupci médií jsou srdečně zváni! 
 

 

Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1450 lůžek mezi největší 

zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 

specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 

region.  

V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 

hospitalizováno okolo 53 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 32 tisíc operačních 

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. V roce 2015 se zde 

narodilo 2267 dětí.  

Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 

Jihočeském kraji. Za posledních osm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 2,3 

miliardy korun.  
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Nemocnice je vítězem celostátní soutěže Nemocnice 2014 v kategorii „Finanční zdraví“. Loni se 

umístila na prvním místě v kategorii „Absolutní vítěz“ soutěže Nemocnice 2015 a prvenství si 

udržela i v kategorii „Finanční zdraví“. 


