
POZVÁNKA PRO MÉDIA A VEŘEJNOST 
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY „NEMOCNICE OČIMA MLADÝCH VÝTVARNÍKŮ“ V NEMOCNIČNÍ GALERII 

 
KDY: ÚTERÝ 3. BŘEZNA  
V KOLIK HODIN: 15.00 
KDE: GALERIE VE VSTUPNÍM TERMINÁLU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. 
V úterý 3. března v 15 hodin se ve výstavním sále ve vstupním terminálu českobudějovické 
nemocnice uskuteční zahájení výstavy výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Piaristické 
náměstí České Budějovice (ZUŠ) v rámci projektu „Nemocnice očima mladých výtvarníků“. Tématem 
všech vystavených prací je srdce. O hudební doprovod vernisáže se postarají žáci hudebního oboru 
školy. Přítomni budou zástupci vedení českobudějovické nemocnice, primář kardiologického oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. František Toušek, ředitel ZUŠ Pavel Steffal a další hosté.  
Média a veřejnost jsou srdečně zvány. 
 

V nemocniční galerii budou pulzovat srdce 
Českobudějovická nemocnice ve spolupráci se Základní uměleckou školou Piaristické náměstí České 
Budějovice připravila unikátní výstavu prací žáků výtvarného oboru této školy nazvanou Nemocnice 
očima mladých výtvarníků. Žáci výtvarného oboru se pod vedením paní učitelky Václavy Štěpánové 
v uplynulém pololetí tematicky zaměřili na kardiologické oddělení nemocnice. Všechny práce tak 
spojuje základní motiv srdce.   
 
„Jsme velice rádi za možnost zúčastnit se tohoto jedinečného projektu a tím přinést trochu radosti a 
dětského výtvarného krásna do prostor českobudějovické nemocnice. Velké nadšení a ohlas 
vzbudila tato akce hlavně u našich žáků výtvarného oboru. Vytvořit obrazy inspirované srdcem bylo 
pro děti něco nového a zároveň to byla výzva k probuzení fantazie ke ztvárnění něčeho 
výjimečného,“ uvedl ředitel ZUŠ Pavel Steffal. 
 
Tato výstava v nemocniční galerii plynule navazuje na akce, které zde mají dlouhodobou tradici. 
Symbolicky právě práce dětských výtvarníků s motivem nejdůležitějšího orgánu lidského těla také 
tuto tradici v těchto prostorech završí. „Po skončení výstavy budou prostory uvolněny a stanou se 
součástí plánované rekonstrukce pravého křídla vstupního terminálu,“ vysvětlil místopředseda 
představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., Ing. Martin Bláha, MBA.   
 
Výstavní bannery v nemocniční galerii českobudějovické nemocnice budou k vidění do konce měsíce 
března. Poté mnohé z prezentovaných výtvarných prací dotvoří prostředí kardiologického oddělení 
nemocnice, kde budou trvale instalovány.   
 


