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Výtěžek z fotbalové exhibice pomůže koupit ozařovač krve 

Sto padesát tisíc korun – to je částka, kterou se podařilo vybrat na 9. ročníku charitativní 

fotbalové exhibice Pomáháme fotbalem, která se uskutečnila v neděli 29. května na stadionu 

Dynama v Českých Budějovicích. Hvězdy českého sportu a showbyznysu se utkaly ve fotbale, 

aby pomohly pacientům dětského oddělení českobudějovické nemocnice a svěřencům centra 

Arpida. Výtěžek ve výši 150 tisíc korun si přitom nemocnice a Arpida rozdělí rovným dílem. 

„Našich pětasedmdesáti tisíc korun připojíme k financím, které střádáme na koupi ozařovače 

krve. Ten pomůže léčbě na naší dětské hematoonkologické stanici,“ řekl primář Dětského 

oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Vladislav Smrčka. 

Na Dynamo dorazilo v neděli 1800 návštěvníků, aby podpořilo dobrou věc a sledovalo 

fotbalovou exhibici. V ní se utkaly tři týmy, první poskládaný ze členů Motoru, Dynama a 

Jihostroje, dále Mádl tým a Real Top Praha. Akci obohatily čtyři koncerty: Xindla X, Ewy Farne 

a poslední vítězky Československo hledá superstar Emmy Drobné a dále kapely Ready Kirken.  

„Tento rok byl opět lepší než minulý, co se týče organizace. Byl také více hvězdný, co se týče 

pěveckého vystoupení. Novinkou byla změna z jednoho utkání na turnajový třízápasový model. 

Lidí přišlo letos stejně jako vloni a věnovaná částka je stejná jako v předchozím roce,“ řekl 

hlavní organizátor akce Jan Mádl. 

 

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, 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.  

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“. 

 

 


