Slavnostní předání projektu výtvarné proměny Dětské pohotovosti
S láskou ke kráse měníme svět.
Praha 10. ledna 2019

Herečka Zdeňka Žádníková, manželé Vladimír a Věra Komárovi - majitelé společnosti
Dermacol, Petr Wagner a Jaromír Víšek - majitelé společnosti PackWay a PhDr. Zbyněk
Šedivý - majitel společnosti Nobilis Tilia, společně otevřeli nově upravené prostory
Dětské pohotovosti ve Fakultní nemocnici v Motole. Na malé pacienty i jejich rodiče tu
teď čekají vesele vyzdobené stěny, nástěnné hračky pro nejmenší i komiksová zóna pro
teenagery. Malby spojuje téma hvězd, astrologie a historické Prahy, bedlivý pozorovatel
tu však objeví i vtipné odkazy.
„Sami jsme s vlastními dětmi jeli do Motola už mnohokrát a jsme šťastní, že tu teď děti i
jejich doprovod najdou kromě špičkových lékařů i krásné prostředí, které je potěší, zabaví a
umožní jim tak čekání i ošetření lépe snášet,“ říká čtyřnásobná matka Zdeňka Žádníková.
Výzdoba Dětské pohotovosti v Motole, kde ročně ošetří až 30 000 dětí, patří mezi
nejrozsáhlejší projekty. Celé výtvarné pojetí tvoří nadační fond takzvaně „na klíč“, včetně
štítků na dveře i orientačního systému.
"Jsme moc rádi, že jsme mohli s Nadací Zdeňky Žádníkové spolupracovat. Pan malíř Libor
Škrlík nám v prostorách nově zrekonstruované Dětské pohotovosti vytvořil překrásnou
zmenšenou Prahu s Vltavou, Orlojem, Petřínem, ale i s mimozemšťany, hasiči,
chobotničkami, vrtulníkem… Čekání na Dětské pohotovosti bude nyní pro naše pacienty a
jejich rodiče mnohem příjemnější a zábavnější," říká paní primářka Oddělení urgentního
příjmu dětí MUDr. Jitka Dissou.
Autorem maleb i instalací je dvorní výtvarník nadačního fondu Libor Škrlík, spolupracovala
na něm ale i astroložka Petra Nell Smolová a Barbora „Pusopiska“ Sedláčková, šestnáctiletá
malířka, která kvůli svému postižení bravurně maluje ústy. Poradní hlas měli také lékaři a
sestřičky motolské nemocnice. Ti autorům pomáhali vymýšlet co nejvíce barevných,
příjemných a uklidňujících podnětů a nápadů, které odvedou pozornost dětí od jejich
trápení, zkrátí jim čekání a rozptýlí je při samotném ošetření.
Na patnáctimetrové stěně vznikla takzvaná Motolská epopej, je tu zobrazen i Karlův most,
Petřín s rozhlednou a Staroměstský orloj, v dalších částech najdou starší děti komiks
s příběhy, které si mohou načíst na telefonu pomocí QR kódu a to i v angličtině. Mladší si
tu mohou poslechnout krátké pohádky nebo si pohrát s nástěnnými prvky či hlavolamy.
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