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TISKOVÁ   ZPRÁVA 

    „V KOUZELNÉ NEMOCNICI se všechny bolístky lépe hojí!“ 
          Praha, 3.4. 2007 

 
 

Dětské oddělení Kliniky popáleninové medicíny ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady  se proměnilo v „KOUZELNOU NEMOCNICI“. 

 
Práce na přeměně dětského oddělení popáleninové medicíny ve FNKV v „KOUZELNOU 
NEMOCNICI“ byly zahájeny 12.3.2007. Po třítýdenním úsilí všech, kdo se na tomto 
projektu podíleli, se budou moci děti vrátit do nového, mnohem barevnějšího, veselejšího, 
téměř kouzelného prostředí, které jim umožní se lépe vyrovnat s dlouhodobým pobytem 
v nemocnici, i s tím, co je potkalo. 
 
„V září loňského roku jsem navštívila dětské oddělení popálenin ve Fakultní nemocnici Královské 
Vinohrady v Praze. Byla jsem oslovena o.s. Bolíto, abych pomohla nalézt výtvarné řešení tohoto na 
první pohled smutného oddělení. Jako máma dvou dětí jsem si velice dobře uvědomila, jaké dopady 
může mít na lidský život pouhá jedna nešťastná vteřina. Tehdy jsem došla k závěru, že je velmi 
potřebné a důležité dětem, které leží často dlouhé týdny na tomto místě, jejich okolí zpříjemnit, aby 
třeba jen na chvíli zapomněly na to, co je potkalo a zahnaly myšlenky na jizvy, se kterými se budou 
muset naučit žít“,  říká o vzniku projektu „KOUZELNÉ NEMOCNICE“ výtvarnice Táňa Macholdová.  
 
Hra barev a světel v „KOUZELNÉ NEMOCNICI“ začíná! Po chodbách mohou děti jezdit různými 
dopravními prostředky, které je zavezou právě tam, kam si přejí. Např. na výlet na louku - pokoje 
plného květin nebo do paláce pro prince a princezny se zlatým kobercem a křišťálovým lustrem. Pro 
starší děti je připraven vesmírný pokoj, který si budou sami moci dotvořit malováním. Kouzelná 
místnost, ve které jezdí pod stropem vlak, je převazovna. V herně se odehrávají další kouzla, menší i 
větší děti se mohou proletět raketou či balónem okolo planet a z výšky koukat na zem. V „KOUZELNÉ 
NEMOCNICI“ mají i sestřičky a lékaři nadpřirozenou moc – dávají dětem šanci na normálnější život 
nebo jim ho mohou zachránit… 

Popáleniny patří k nejtragičtějším a nejtěžším úrazům u dětí v každém věku a téměř vždy znamenají 
bezprostřední ohrožení života. V České republice je ročně popáleno přibližně 600 dětí. V 
různých věkových skupinách převládají různé příčiny popálení (horká káva, čaj, voda, kamna, sporák, 
elektrické zásuvky, hry se zápalkami a hořlavinami, lezení na sloupy s vysokým napětím nebo na 
střechy železničních vagónů…).  

Velké duševní i tělesné utrpení, kterým je tento úraz provázen, je často nad dětské síly. Každý takový 
úraz je spojen s dlouhodobým pobytem dítěte v nemocnici a mnoha náročnými a bolestnými 
operacemi. Ani následná zdlouhavá rehabilitační péče není snadná a málokdo si umí představit, jakým 
trápením musí malý pacient i jeho rodiče projít. Taková péče prakticky nikdy nekončí. Po návratu 
domů dítě pracně znovu navazuje kontakty s vrstevníky a děti a jejich rodiče čeká každodenní, tvrdý 
boj s následky úrazu. 

 
 
 

 
O projektu také na:  

 
www.bolito.cz/cz/detail-akce/1-vyzdoba-detskeho-oddeleni.html  
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Rekonstrukce byla realizována za přispění: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o.s. Bolíto děkuje všem dalším dárcům 
 

www.bolito.cz 
 

Projekt je realizován 
za podpory hl. města Prahy 
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Příloha č. 1  

 
 

Taťjana Macholdová 
 
 
Výtvarnice a scénografka Taťjana Macholdová vystudovala Výtvarnou školu Václava Hollara a 
scénografii na Divadelní fakultě AMU.  
 
Zabývá se grafikou, kresbou a malbou, jednou až dvakrát ročně vystavuje své obrazy na 
samostatných výstavách v Praze a v Kutné Hoře - SVĚTOBARVY, PODMOŘSKÝ SVĚT, KRAJINY, 
BROUČÁRNY, KRÁSNÉ STARÉ VĚCI, OBRAZY a další. Její poslední výstavou byla v loni v létě 
SLUNEČNÍ VÝSTAVA se 44 obrazy v pražské galerii U Prstenu v Praze 1. 
 
V rámci výtvarných řešení navrhuje interiéry a exteriéry budov (budova ČOV Boží Dar - součást 
projektu, který byl oceněn výroční cenou japonské nadace Sasakawa Peace Foundation, interiéry ZŠ 
v Praze 9, interiéry několika rodinných domů v Praze). 
 
Pracovala na výtvarných řešeních několika knižních publikací. Píše knihy s výtvarnou tematikou    
(nakladatelství Portál 2005 – Výtvarné práce s pohádkami – T. Macholdová, M. Ryšavý; nakladatelství 
Grada – Malujeme a batikujeme  na textil 2006, Malujeme na kameny 2007). 
 
Zabývá se také scénografií filmů - CO CHYTNEŠ V ŽITĚ (režie Roman Vávra, v hlavní roli Iva 
Janžurová a K. Brožek) a divadelních představení - SMRT SIRA ARTHURA (Divadlo v Řeznické,  režie 
R. Štolpa; VÁNOČNÍ OBRAZY, režie R. Štolpa; DÁVNO, DÁVNO JIŽ TOMU, Západočeské divadlo Cheb, 
režie K. Brožek; výprava k hudebnímu představení orchestru TangoBand a další).  
 
Od roku 2000 vede svou VÝTVARNOU DÍLNU pro děti ve věku 4 – 15 let. Je vdaná, má dvě šikovné 
děti a domácnost plnou zvířat.  
 
 
www.tanja.cz 
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Příloha č. 2  

 
 

O.S. Bolito 
 
 
V roce 2003 bylo založeno v Praze občanské sdružení Bolíto. U jeho zrodu stáli rodiče postižených dětí 
a lékaři Kliniky popálenin FNKV, jediného pracoviště v Čechách, které se závažně popáleným dětem 
věnuje. Do činnosti sdružení se kromě lékařů a sester tohoto pracoviště zapojili i rodiče postižených 
dětí, sociální a rehabilitační pracovníci i mnoho dalších lidí, kterým není osud dětí lhostejný. 

Hlavním smyslem práce je péče o děti po popáleninovém úrazu. 

Pomoci dětem v návratu do společnosti a usnadnit jim náročnou poúrazovou rehabilitaci, do které je 
nutné zapojit celou rodinu, není vůbec lehký úkol, ale odborníci, kteří se sdružením spolupracují, chtějí 
ukázat dětem a rodičům, že péče neskončila propuštěním z nemocnice, že nejsou osamoceni ve svých 
starostech, a že společnými silami je možné těžký životní úděl úrazu překonat. 

4. narozeniny Bolíta.  

V dubnu 2007 bude uspořádána pro děti po prodělaném popáleninovém úrazu oslava u příležitosti 4. 
výročí fungování sdružení Bolíto. Akce se zúčastní 10-15 dětí. Je naplánována návštěva ZOO 
Praha, případně návštěva výstavy motýlů v jedinečném prostoru Fata Morgána v botanické zahradě. V 
případě nepříznivého počasí se děti utkají v bowlingovém turnaji v Planet Bowling centru Nové 
Butovice na drahách speciálně určených dětem. Děti se občerství v McDonald's a obdrží drobné dárky.  

Během akce pro děti bude v případě zájmu rodičům k dispozici v prostorách nemocnice psycholog a 
případně rehabilitační pracovník, kteří budou zodpovídat dotazy rodičů a konzultovat s nimi jejich 
problémy.  

O.S. Bolito o svých plánech,  aneb co by se dalo dělat, kdyby byly peníze: 

„Velmi stojíme o spolupráci se zahraničními odborníky, např. pozváním členů „Burn foundation“, 
výměnu zkušeností ohledně psychosociální rehabilitace a práce podobných sdružení v zahraničí. 
Podporu chceme věnovat i poradenské činnosti a internetovému poradenství přes naše stránky 
www.bolito.cz. Snažíme se zapojit do celosvětového hnutí, které pomáhá lidem po prodělaných 
termických poranění a rádi bychom se účastnili „burn campů“, které se pro děti s podobným 
postižením konají po celém světě. Důležitá je pro nás i individuální pomoc dětem. Plánujeme pro děti 
zakoupení a zařízení rehabilitačních pomůcek, podporu dalšího vzdělávání a jejich zapojení do běžného 
života. Jedná se o konkrétní problémy dětí, které známe, a kterým můžeme takto pomoci. Nemalou 
roli v naší práci hraje i podpora dětí ze sociálně slabých rodin. Darované finanční prostředky nám 
umožní realizaci programu rehabilitačních pobytů - nejlépe přímořských - pro více dětí, seminářů pro 
rodiče, psychologické poradenství, semináře pro rehabilitační pracovníky, vydání potřebné brožury o 
rehabilitaci.“  

Občanské sdružení Bolíto  

Kontaktní adresa: 
O.S. Bolíto 
KPM FNKV 
Šrobárova 50, Praha 10 
PSČ: 100 34  

číslo účtu: 1613881001/2400 
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