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Večerníčkové postavy pobaví děti v nemocnici i CineStaru 

Sobota 16. května bude v Českých Budějovicích patřit postavám z nejslavnějších českých 

večerníčků. Zábavný den, o který nebudou ochuzeni ani malí pacienti dětského oddělení 

českobudějovické nemocnice, připravila Česká televize společně s multikinem CineStar.  

Hlavní program odstartuje v prostorách CineStaru v 9 hodin. Každou celou hodinu zde bude 

čekat návštěvníky ve třech sálech filmový blok pohádek z večerníčkové produkce ČT. K vidění 

bude i výstava dětských výtvarných prací vzniklých v nemocnici. „Hospitalizované děti, které 

nemohou do kina přijít, se pak mohou těšit na návštěvu známých večerníčkových postav, 

například Boba a Bobka či maxipsa Fíka. Tyto známé postavičky mezi marody dorazí mezi 

jedenáctou a dvanáctou hodinou,“ uvedla manažerka multikina CineStar Svatava 

Kopečková. 

Akci vítá primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Vladislav 

Smrčka. „Dobrá nálada výrazně přispívá k úspěšnému průběhu léčby našich malých 

pacientů,“ konstatoval v této souvislosti prim. MUDr. Smrčka. 

Výstava obrázků, které děti malovaly během svého pobytu v nemocnici v období posledních 

dvou let pod vedením Jany Příhodové, již byla k vidění například v prostorách českého 

zastoupení v Bruselu, Krajského úřadu Jihočeského kraje či ve vstupním terminálu nemocnice. 

Výtvarné práce vzniklé v rámci arteterapie jsou nyní také nedílnou součásti výzdoby dětského 

oddělení. 

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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Svatava Kopečková – manažerka českobudějovického multikina CineStar 

tel.: + 420 737 227 736 

e-mail: kopeckova@cinestar.cz 

 

MUDr. Vladislav Smrčka - primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. 

tel.: 387 876 301, 387 876 311, e-mail: detske@nemcb.cz 

www.nemcb.cz 


