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Děti pomáhají dětem už sedmnáctým rokem v českobudějovické nemocnici 
 
Nejen lékaři a další zdravotnický personál, ale i sami malí pacienti Dětského oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a. s., pomáhají pod vedením svých pedagogů dětem v 
krizových částech světa i doma. Děje se tak v rámci programu hnutí Stonožka - Na vlastních 
nohou. Letošní Stonožkový týden bude zahájen v českobudějovické nemocnici v pondělí 9. a 
potrvá do pátku 13. prosince.  
„Součástí Stonožky jsme už sedmnáct let. Celý týden budeme vystavovat v učebně školy ve 
druhém patře dětského oddělení výrobky našich žáků, na nichž pracovali během školního 
roku. Výtěžek z dobrovolných cen, které se pohybují v řádu několika tisíc korun, bude dílem 
směřovat na konto Stonožky a dílem bude využit pro potřeby našich dětí na nákup různých 
her, výtvarných či pracovních pomůcek,“ uvedla učitelka Mateřské a základní školy při 
zdravotnickém zařízení Ing. Ivana Šimáková.  
Učebna školy na dětském oddělení bude otevřena celý týden, tedy od pondělí 9. do pátku 13. 
prosince všem zájemcům, a to od 9 do 17 hodin. „Na Stonožku přispívají zakoupením dárků 
především lékaři, sestřičky, rodiče hospitalizovaných dětí, ale také pacienti a návštěvníci 
dalších oddělení. S prodejem výrobků našich dětí pomáhají i studentky střední zdravotnické 
školy,“ poznamenala Ing. Šimáková. 
 
Hnutí „Na vlastních nohou“ je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová 
organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno v roce 1990 Češkou žijící v 
Norsku paní Bělou Gran Jensen. Se Stonožkou spolupracují v současnosti stovky dětí a 
učitelů v českých školách. Děti kreslí vánoční přání, získávají finanční prostředky 
organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým 
dětem v Česku i v jiných zemích světa.  
 
Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 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, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 54 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních  
zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 
2425 dětí. 
Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. V letech 2008-2012 nemocnice investovala do svého rozvoje celkem 1,087 
miliardy korun.   
 


