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Projekt oddělení paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského 
  Květen je měsíc lásky a my jsme s láskou, v lásce a s hudbou houslového virtuosa Jaroslava Svěceného 

předávali druhý projekt letošního roku 2019. 

Výtvarná výzdoba pro sestry Boromejky se týkala prostoru oddělení paliativy a čekárny pro drogově závislé 

děti, která se nachází v bezprostřední blízkosti a je jediná svého druhu v České republice.  

Své sponzorské síly opět spojil náš osvícený trojlístek - společnost PackWay s.r.o. - provozovatel značky 

Blancheporte by MAGNET, Dermacol a Nobilis Tilia, kterým patří náš velký dík za jejich stálou podporu naší práce. 

Slavnostního předání se účastnilo vedení nemocnice, ředitelka PhDr. Kateřina Svobodová i oddělení, primářka sestra 

Přemysla. Každý dobrý skutek musí být po zásluze odměněn a my na ty fantastické koláče ještě dlouho 

nezapomeneme!  

 

Blancheporte by Magnet - Daniela Jičínská a Jarmila Pavlíková 

 

Dermacol - Vlado a Věra Komárovi 



 

Nobilis – Adéla Zrubecká 

 

 



Oddělení paliativní péče  
Vzhledem k charakteru oddělení Libor Škrlík zvolil klidný a meditativní výtvarný styl. Celkové pojetí vycházelo 

z typu oddělení, členitosti a světelnosti prostoru a  specifik provozovatele zařízení. Základní myšlenka byla 

kombinace nástěnných maleb v podobě lunet a vitrážových oken.   

 

Realizace 

  



Vitrážová okna jsou tzv. falešné vitráže. Jedná se o kombinaci skla a olověných pásků, které plochu rozčleňují 

na motiv stromu, znaku řádu Boromejek a další geometrické prvky. Pod sklem je malířské plátno natažené na 

vnitřním rámu ve tvaru gotického okna. Barva na plátno byla nanášena technikou klasické malby a americké retuše. 

Samotné sklo je nabarveno pouze částečně ze zadní strany speciální barvou. Celá konstrukce je poměrně těžká, a 

proto ji zabezpečují speciálně vyrobené kovové rámy se zpevňujícími pásy. 

Vitráží se ujmula chrudimská firma Barons a pánové odvedli skvostnou práci. Při předání jako 

velkorysé překvapení věnovali oddělení paliativy obraz sv. Karla Boromejského. 

 

Sestra Přemysla 

 

 

Nástěnné malby jsou tematicky rozděleny - Cesta, Voda, Most, Krajina a Sen. Jedná se o neutrální pohledy do 

přírody v různých barevných tónech. Působí snově a nechávají každému dostatečný prostor pro vlastní fantazii. 

Lunety propojují celý prostor oddělení od vchodu až po společenskou místnost. 

 



 

 

 



 

 

 

Na přání zdravotnického personálu jsme rovněž zakoupili dvě červené sedací soupravy, protože stávající byly 

v nevyhovujícím stavu. 

 



 

Majitelé Blanche Porte by Magnet – Petr Wagner a Jaromír Víšek 

Dětská čekárna 

 Výzdoba dětské čekárny byla vytvořena s ohledem na věkové složení  pacientů a těsné blízkosti vchodu na 

paliativní oddělení.  Tématicky jsme po dohodě s personálem zvolili  motiv hvězdné  oblohy s některými souhvězdími. 

Na stylizované mapě světa jsou nápovědy a na obloze pak názvy souhvězdí. Celá instalace je  poměrně velká – 300 

cm délka a 180 cm výška. Je vyrobena z MDF desek. Povrch je upraven  frézováním a vrstvením materiálu. Vše je 

olakováno, aby splňovalo požadavky na ochranu a hygienu. 

 



 

Na duchovním vzkazu se podíleli kaplani, zejména pak sestra Anna, jejíž modlitba a úsměv nás provázeli celým 

slavnostním předáním. 

 

 

Velký dík patří houslovému virtuosovi Jaroslavu Svěcenému, který svou krásnou a emotivní hrou potěšil nejen nás, 

ale i pacienty na pokojích. 



 

Práce na projektu  pro řád  Boromejek byla v mnoha směrech nová a náročná, ale velmi obohacující v jiných 

oblastech, než jsme zvyklí v běžných typech zdravotnických zařízení. Děkujeme všem a vyrážíme vstříc dětské 

neurologii ve FN v Motole.  

Zdeňka Žádníková 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


