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Exhibice hvězd pomůže malým pacientům českobudějovické onkohematologie 

Již posedmé v řadě přispějí hvězdy českého sportu a showbyznysu malým pacientům 

hematoonkologie dětského oddělení českobudějovické nemocnice. Právě jim bude patřit výtěžek 

z 8. ročníku charitativní fotbalové exhibice Pomáháme fotbalem, která se uskuteční v neděli 14. 

června na stadionu v Roudném u Českých Budějovic. Patronem akce je jihočeský rodák, herec a 

režisér, Jiří Mádl. 

Jeho Mádl team se na roudenském pažitu utká stejně jako loni s hvězdami celku Real Top Praha. 

Těšit se můžete opět na mnoho známých tváří. „Díky předchozím ročníkům jsme již mohli 

předat dětskému oddělení českobudějovické nemocnice více než půl miliónu korun. Pevně 

věřím, že zájem diváků bude i letos velký a že tuto sumu výrazně navýšíme,“ uvedl Jan Mádl 

z organizačního týmu charitativní exhibice. 

Výtěžek loňské exhibice byl použit na spolufinancování nového přístroje k ozařování krevních 

konzerv, který hematoonkologicky nemocným dětem slouží nepřetržitě 24 hodin denně. „Je 

vynikající, že si tato akce vytvořila svoji tradici a my jsme samozřejmě rádi, že její výtěžek 

budeme znovu moci použít na zkvalitnění péče poskytované naší dětskou hematoonkologickou 

stanicí,“ konstatoval primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. 

Vladislav Smrčka. 

Mádl prozradil, že diváky čekají v neděli na hřišti v Roudném i úplné novinky. „Určitě sem patří 

dvě pěvecká vystoupení v podání Debbi a Emmy Smetana. Emma spolu s námi navíc 

připravuje také charitativní bazar oblečení a jiných předmětů od známých osobností, jehož 

výtěžek bude předán centru Arpida,“ doplnil. Program začíná ve 12 hodin. 

Vedle Jiřího Mádla se v Roudném objeví Vojta Kotek, Martin Písařík, Michal Kadlec, Robert 

Záruba, Jaromír Bosák, Jakub Smrž, Pavol Švantner, Ondřej Brzobohatý, Nikol Švantnerová, 

Alexandr Salák, Ivan Hašek, David Kraus, Roman Vráblík, Tomáš Kučera, Miroslav Jirkal, 

Ondřej Vetchý, David Novotný, Leoš Noha, Jakub Štáfek, Ladislav Hampl, David Suchařípa, 

Jordan Haj, Jan Chábera, Ota Balage a další. 

Dětské oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., poskytuje veškerou zdravotní péči dětem od 1 

měsíce věku do 18 let včetně, a to v nové budově otevřené v květnu 2010. Na 91 lůžkách se léčí všechna 

onemocnění dětského věku kromě infekčních chorob. Oddělení je členěno na stanice a to – malých dětí 

do 6 let, pooperační a poúrazovou, velkých dětí nad 6 let, jednotku intenzivní a resuscitační péče a 

hematoonkologii. 

Na oddělení je ročně hospitalizováno v průměru okolo pěti tisíc pacientů s doprovodem, počet 

ambulantních ošetření činí ročně přibližně 16 tisíc. Ambulantní péči zajišťuje oddělení pro veškerá dětská 

onemocnění ve svých  jedenácti specializovaných ordinacích, a to i ve spolupráci s ostatními pracovišti 

nemocnice. 
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Mimo standardní zdravotní péči o děti je součástí oddělení několik specializovaných úseků, které 

poskytují své specializované služby pro celou spádovou oblast jižních Čech. Jednotka intenzivní a 

resuscitační péče s osmi lůžky ošetřuje pacienty ve vážném zdravotním stavu nebo s poruchami životních 

funkcí. Hematoonkologická stanice se stará o děti s nádorovými onemocněními a poruchami krvetvorby. 

Součástí oddělení je Diabetologické centrum, které dětským diabetikům zajišťuje péči včetně zavádění 

inzulínových pump. Je zde i jihočeské Centrum pro léčbu růstovým hormonem a dále i Centrum pro 

biologickou léčbu nespecifických střevních zánětů. 

Oddělení je součástí Dětského traumatologického centra a poskytuje hospitalizační péči pro všechny 

dětské pacienty s úrazy. K dispozici je také pracoviště dětské gastrofibroskopie a kolonoskopie, vybavené 

nejmodernější endoskopickou technikou. Jako jedno z mála pracovišť v republice provádíme běžně 

endoskopická vyšetření dýchacích cest u dětí všech věkových kategorií. Součástí týmu lékařů oddělení je 

i dětský neurolog s EEG laboratoří a dětský psycholog. Ultrazvukové pracoviště provádí veškerá 

vyšetření v dětském věku, včetně vyšetření srdce. Ve spolupráci s operačními obory (urologie, chirurgie, 

neurochirurgie, oční, ortopedie, ORL, stomatochirurgie, plastická chirurgie) zajišťuje hospitalizační péči 

o děti po operacích. 

Součástí oddělení jsou lůžka pro doprovod dětí, tedy nejenom maminek. Na oddělení také funguje 

ubytovna pro doprovod starších dětí. Návštěvy nejsou výrazně časově omezeny, funguje zde základní 

škola, družina s hernou, kde se o děti starají zkušené vychovatelky, k dispozici jsou televize, hry, dostatek 

knih a bezplatné wifi připojení. 

 

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 30 tisíc operačních  

zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2267 

dětí.  

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

Jihočeském kraji. Za posledních sedm let nemocnice investovala do svého rozvoje více než 1,6 

miliardy korun.  

V loňském roce českobudějovická nemocnice zvítězila v celostátní soutěži Nemocnice 2014 

v kategorii finanční zdraví. 
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