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Milé sestry a milí bratři,
náš zpravodaj Hospitalita vstupuje do čtvrtého 
roku. Postupně „vyrostl“ z jednostránkového 
černobílého až na dvoubarevný s nákladem 
2000 ks. Představili jsme vám naše kláštery 
v České republice, ať už nám byly navráceny nebo 
ne. Ve zpravodaji se vám snažíme přinášet zprávy 
blízké našemu řádu nebo přímo o něm. Pro váš 
zájem a pro zkvalitnění Hospitality jsme se rozhodli 
tento rok k radikální úpravě. Změna grafiky vychází 
ze sjednocení loga a celkového image milosrdných 
bratří ve Střední Evropě. Menší formát časopisu 
je praktičtější a vzhled grafiky ve spojení s větším 
množstvím obrázků je kvalitnější. Všechny naše 
příspěvky mají vypovídat o tom, že v životě 
milosrdných bratří a pro jejich činnost je důležitý 
duchovní život – složka, která musí být předávána 
i pacientovi, složka, na kterou má každý člověk 
právo, tedy i pacient v nemocnici nebo v jakémkoli 
zdravotním zařízení. Historie sama o sobě nebo 
ošetřovatelství samo o sobě – to je velmi málo. 

Nedávno prožité velikonoční svátky a blížící se 
svatodušní svátky nám dávají velký impuls do 
života. Velkou naději. Skrze smrt, která je dnes víc 
méně tabuizována člověk nachází život věčný. To 
je pro naše nemocné ta nejkrásnější zpráva: utr-
pením v nemoci - ať fyzickém či psychickém - se 
stále přibližujeme Božímu království. Každý s tím, 
co jsme dostali. Kéž nás všechny Pán na této cestě 
posiluje a dá nám své požehnání.

V modlitbách s vámi 
s přáním ochrany Panny Marie a sv. Jana z Boha

Br. Martin Macek O.H. 
představený milosrdných bratří Čech a Moravy

ÚvodNí slovo

br. Martin Macek 
představený milosrdných bratří
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milosrdNí bratři 
hospitálský řád sv. JaNa z boha 
Hospitálský řád sv. jana z Boha je společenství 
laických bratří zasvěcených službě nemocným.

 „Per corpus ad animam“ – „Tělem k duši“. Toto 
heslo je naplňováno svědectvím služby trpícímu 
a nemocnému bližnímu, jak k tomu vyzývá sám 
Ježíš Kristus.

Kromě tří obvyklých slibů života čistoty (celibátu), 
chudoby a poslušnosti, bratři skládají ještě čtvrtý 
slib hospitality – péče o nemocné.

V 52 zemích všech 5 kontinentů působí 1177 
bratří a provozují okolo 400 zdravotních zařízení. 
Pomoc se neomezuje pouze na nemocné a ne-
mocnice – mají též mnoho center pro mentálně 
postižené, invalidy, přestárlé, lidi bez domova 
a také centra pro závislé na drogách. Zakládají 
střediska s paliativní medicínou, věnují se péči 
o nemocné s AIDS, s Alzheimerovou chorobou. 

V řádových nemocnicích se neprovádí potraty, ale 
budují baby-boxy, propagují etické a morálních 
hodnoty. 

Generální představený br. Donatus Forkan sídlí 
v Římě.

vp
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nový korporátní design milosrdných bratří 
staví na granátovém jablku užívaném po léta. 
k tomu bylo ovšem vyvinuto nové, pestřejší 
a svěží grafické okolí, které symbolicky předsta-
vuje tradiční hodnoty milosrdných bratří. tento 
vizuální obrazový jazyk je východiskem pro 
rozmanité aplikace a má velmi vysokou rozpo-
znávací hodnotu. 

Základem nového loga je bílé granátové jablko 
na černé routě. To umocňuje kontrast a obrací 
pozornost záměrně na tradiční symbol milosrd-
ných bratří. Vpravo vedle této routy se nacházejí 
pestrobarevné trojúhelníky. 

Pod nimi se nachází nápis „Milosrdní bratři“ jakož 
i připojené jméno příslušného zařízení. 

Trojúhelník se odvozuje mimo jiné od tvaru 
kostelní věže. Nachází se ovšem i v mnoha prin-
cipech křesťanské víry (Nejsvětější Trojici, třech 
božských ctnostech nebo velikonočním triduu), 
dále pak v sakrální architektuře (např. střešním 
vzorku tašek na Svatoštěpánském dómu). 

Trojúhelník nese ovšem i jinou symbolickou 
výpověď: Pokud stojí sám na špičce, překotí se. 
Několikero trojúhelníků může působit jako stabi-
lizační prvek a podepřít jej. To připomíná ošetřo-
vání nebo pomoc přicházející od lékaře. Seřazené 
trojúhelníky loga zastupují tedy náboženství, 
křesťanské hodnoty, ošetřovatelství, léčení, jakož 
i patero základních hodnot řádu. 

Seřazené trojúhelníky jsou pak dále tónovány 
různými barvami a tvoří pestrý chvost, na němž 
barvy při pohledu zdáli splývají. To je zamýšlený 
účinek a připomíná pestré mozaiky chrámových 
oken. Zrcadlí však i rozmanitost spolupracovnic 
a spolupracovníků milosrdných bratří a jejich 
pole působnosti.

manuál korporátního designu

Nové logo milosrdných bratří ve střední Evropě Podpora: pomoc skrze oporu a lásku k bližnímu

Stabilita: sám se trojúhelník překotí

Nové logo  
milosrdNých bratří
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noVé internetoVé stránkY
www.milosrdni.cz

s novým logem přichází i vzhled tiskovin, tedy 
i zpravodaj Hospitalita samotný, ale především 
naše nové internetové stránky. jejich tvorbu 
jsme zadali společnosti ViZUs, která má mno-
haleté zkušenosti s výrobou webů široké šká-
ly společností.

Svého úkolu se zhostili k naší velké spokojenosti, 
a tak máme k dispozici nové stránky lékáren, 
koncertního sálu v Brně a také řádu milosrdných 
bratří obecně. V brzké době se začne pracovat 
i na nových stránkách naší nemocnice ve Vizo-
vicích, které budou vzhledově odpovídat ostat-
ním webům.

Všechny weby mají stejnou strukturu, mění se 
pouze jejich obsah a barevné schéma stránek, aby 
bylo dosáhnuto maximální přehlednosti a intui-
tivní orientace.

Naleznete zde aktuální zprávy z dění v řádu, ale 
také informace o nových přípravcích, které jsou 
dostupné v našich lékárnách, rady, jak se starat 
o své zdraví dle našich lékárnic. Na stránkách 
koncertního sálu najdete kalendář akcí a veškeré 
informace o službách, které zde nabízíme.

Na jednotlivé weby se dostanete zadáním do vy-
hledávače www.milosrdni.cz.

Spuštění internetových stránek můžete očekávat 
v nejbližších týdnech.

vp
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korejská provincie již není fi nančně schopna 
poskytnout prostředky na budování dalšího 
centra, proto požádala milosrdné bratry z celé-
ho světa o pomoc.

záměr Nového ceNtra
Poskytování modelu moderního a profesionálního 
ošetřování pacientů s Alzheimerovou chorobou 
od diagnostiky, základní péče a rehabilitace až 
po vzdělávání a prevenci.

Dát lidem (pacientům a rodinným příslušníkům) 
naději a radost ze života skrze hospitalitu řádu 
milosrdných bratří. 

Vybudování centra o 23 postelích s odpočinkovou 
a jídelní místností, fyzickou terapií, koupelnou, 
rodinnou místností a zázemím pro rodinné po-
radenství, místností pro intenzivní péči a dalším 
potřebným zázemím, které by obsahovalo 17 
členů zdravotního týmu – lékaře, sestry a dal-
ší pracovníky.

Nové slUŽbY
Domácí péče: zdravotní test a vyhodnocení, dia-
gnóza Alzheimerovy choroby, rodinné poradenství 
a veřejné vzdělávání

Místní péče: dlouhodobé ošetřovatelské služby 
a péče, rehabilitace, relaxace, rekreační terapie, 
fyzioterapie, aromaterapie a další.
 vp

misiJNí proJekt 2011
YaNJi – ČíNa

Podpořit misijní projekt Yanji můžete i Vy!

číslo konta 1341663309/0800

variabilní symbol 2011

hospic Yanji

alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba je závažné onemoc-

nění mozku postihující především starší oso-

by. Způsobuje nevratné změny v mozkových 

buňkách a úbytek mozkové hmoty. Varov-

ným signálem bývá neobvyklá ztráta paměti, 

člověk se chová zmateně až agresivně a je 

schopen zabloudit i ve svém dobře známém 

prostředí. Hospitalizace při této chorobě je 

naprosto nutná.
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Fr. Thadu, ředitel hospice Yanji
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poslední dobou se mi zdá, že spíše ochod. Zdra-
votnictví, konkrétně jeho minoritní skupina, 
nastavilo nový styl vyjednávání v politice – jít 
až za hranice etiky.

Je to o to víc zarážející, že to vychází od lidí, kteří 
pracují v pomáhající profesi, v profesi, kde je klient 
v nouzi a očekává odbornou pomoc. Tam, kde se 
pacient bere jako rukojmí a kalkuluje se s možným 
fungováním či nefungováním nemocnic či různých 
specializovaných zdravotních jednotek v závislosti 
na daných výpovědích a v případě jejich možné-
ho nefungování se zdůrazňuje důležitost těchto 
zdravotních pracovníků, jsem si téměř jist, že části 
našich lékařů chybí etická vzdělanost. Kam se nám 
vytratil pacient? Myslíme na něj vůbec? Nebo jsme 
zůstali v zajetí předpisů, výkonů a rodných čísel? Dá 
se jít v politickém vyjednávání tak daleko, že jsou 
samotní pacienti ve velmi vážném stavu rozváženi 
do okolních nemocnic? A to vše jen kvůli tomu, 
že chci dosáhnout svého cíle – za každou cenu. 
Za cenu ohrožení chodu nemocnice a případného 
propouštění zaměstnanců. Je-li pro nás zdravot-
nictví opravdu byznys, i přesto bychom si měli 
pacienta hýčkat. Vydělává nám totiž peníze. Smutné 
na tom všem je, že opustím-li jednoho nemocného, 
mohu mít dalších deset nových. Nemocní jsou totiž 
„zboží“, kterého bude vždy dostatek. Měl by se klást 
větší důraz na formování mladých lidí hodlajících 
pracovat ve zdravotnictví, pracovat s člověkem jako 
takovým vůbec. Stále jsme v situaci, kdy má naše 
zdravotnictví ještě velkou část cesty před sebou. 
Tím cílem jeho cesty je, aby nebylo v dnešní době 
tak velkou ekonomickou zátěží pro společnost, aby 
využívalo veškerou moderní technologii pro léčbu 
nemocných a aby se dodržovala důstojnost člověka 
a etika léčby. 

Milosrdným bratřím nikdy nešlo o to konkurovat 
státu či ostatním zdravotnickým zařízením. Vždy 
se snažili a snaží všude po světě hledat mezery 
ve zdravotnictví a tam napínat své síly. Například 
za téměř 300 let chodu brněnské nemocnice se 
provoz vícekrát změnil. Přizpůsobil se vždy vý-
zvám a potřebám doby. A tak se zde během válek 
ošetřovali zranění vojáci, byl zde i chorobinec, 
domov důchodců i nemocnice. Pro nás, milosrdné 
bratry je středobodem nemocný člověk – paci-
ent. Tomu je přizpůsoben chod zdravotnického 
zařízení. Personál každé nemocnice se má starat 
o vytvoření tzv. rodinného klimatu v nemocnici, 
poskytnutí deklarované péče na odborné úrov-
ni – jak tělesné tak i duchovní. Jen týmová práce 
ve zdravotnictví má svou budoucnost. Jakýsi 
princip hierarchie, kde každý má svá práva, ale 
i povinnosti vůči zařízení a vůči pacientům.

Přál bych si, aby bylo zdravotnictví brzy dospělé 
a aby bylo stále více „milosrdných samaritánů“, 
kteří nemocného neobchází, protože někam 
spěchají nebo protože 
mají zrovna jiné cíle, ale 
kteří jsou ochotni pomoci 
za každé situace.

Br. Martin Macek, OH

Je poskYtNUtí zdravotNí péČe  
slUŽba drUhémU Či obchod?

Br. martin macek, OH, DiS je představený 

milosrdných bratří v Čechách a na Moravě, 

převor brněnského a valtického konventu. 

Působí však i jako 2. rádce rakouské provin-

cie a jako člen provinční etické komise.
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světový deN NemocNých

stejně jako každý rok i letos jsme slavili svě-
tový den nemocných. 9. února jsme se i přes 
nutnost zavřené nemocnice kvůli chřipkové 
epidemii sešli v nemocniční kapli sv. richarda 
pampuri v brněnské nemocnici milosrdných 
bratří. představený br. martin macek seznámil 
pacienty i ostatní návštěvníky kaple s řádem 
milosrdných bratří a se zakladatelem anestezio-
logie Celestýnem opitzem. po mši svaté si jako 
dárek nemocným připravili malý koncert děti 
ZUŠ Františka jílka.

Podle rozhodnutí papeže Jana Pavla II. tento den 
každoročně připadá na 11. února a má téma, 
které jej celý příslušný rok provází. Biskup José 
Luis Redrada, OH, jediný biskup z řad milosrdných 
bratří, sekretář Papežské rady pro pastoraci mezi 
zdravotníky, pro letošní rok zvolil motiv z Písma 
„Jeho ranami jste uzdraveni.“ (1 Petr 2,24) – vidět 
trpícího kontemplativním pohledem.

Svatý otec Benedikt XVI. k tomuto dni poslal do-
pis generálnímu představenému řádu milosrdných 
bratří Fr. Donatovi Forkanovi, OH, ve kterém zmí-
nil důležitost řádu v péči o nemocné s pozorností 
a zvláštním důrazem na duchovní podtext ošet-
řovatelství.

„Je-li každý člověk naším bratrem, musí být 
zvláště ti nemocní, trpící a ti, kteří potřebují péči, 
v centru naší pozornosti tak, že nikdo z nich se 
nesmí cítit být zapomenutý. Skutečně, opravdová 
hodnota lidství se určuje na základě vztahu k utr-
pení a trpícím lidem.“ 
 
To zdůraznil Svatý otec. Dále ustanovil, že oslava 
Světového dne nemocných slavnostní formou se 
bude v roce 2013 konat ve svatyni v Altöttingu 
v Bavorsku (Německo).

Témata pro následující roky 2011 – 2013: 
2011 „Jeho ranami jste uzdraveni.“ (1 Petr 2,24) – 
Vidět trpícího kontemplativním pohledem 
2012 „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachránila“ 
(Lk 17,19) – Specifická milost svátostí  
uzdravování 
2013 „Jdi a stejně jednej i ty!“ (Lk 10,37) – Dobrý 
Samaritán: „Činit dobro tomu, kdo trpí, a činit 
dobro vlastním utrpením.“ vp

biskup Jose Luis Redrado, OH

tradiční koncert ZUŠ Františka Jílka  

ke světovému dni nemocných
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Letos bude již podruhé udělena cena za přínos 
medicíně při odstraňování bolesti nemocných 
a celkové zlepšení zdravotní péče. Loni toto 
ocenění poprvé převzali dva z milosrdných brat-
ří, kteří už před nástupem komunismu podávali 
narkózu v pražské nemocnici na Františku, a to 
způsobem, který poprvé použil právě v této 
nemocnici milosrdný bratr Celestýn opitz v po-
lovině 19. století.

Celestýn Opitz se narodil na Broumovsku v roce 
1810 a poté, co se rozhodl studovat medicínu 
a stát se milosrdným bratrem, provedl první 
operaci v narkóze v Evropě v pražské Nemocnici 
Na Františku. Použil k ní ether, kterým se mu 
podařilo uspat pacienta tak, že mohl operovat 
i v dutině břišní, což do té doby bylo naprosto ne-
myslitelné. Tímto svým činem si získal popularitu 
v celé rakouské monarchii. Byl pozván do Vídně, 
kde léčil samotného císaře. Za tuto svoji zásluhu 
dostal rytířský řád. Jeho zásluha je však nedozír-
ná, nebýt jeho nápadu etherové narkózy, jakákoli 
složitější operace by dnes byla naprosto nereálná.

V odstraňování bolesti je tedy milosrdný bratr 
Celestýn Opitz vzorem všech lékařů. 

Představený řádu v Čechách a na Moravě tak 
společně s odbornou komisí bude každoročně 
vybírat nejdůležitější osobnosti, které se zaslouži-
ly při zlepšování péče o nemocné a odstraňování 
jejich bolesti.

Udílení 2. ročníku Ceny Celestýna Opitze proběh-
ne letos na podzim v rámci slavnostního koncertu 
v pražském kostele sv. Šimona a Judy u Nemocni-
ce Na Františku, kde byla první operace v narkóze 
provedena. vp

ceNa celestýNa opitze

MUDr. Celestýn Opitz, OH  – zakladatel anesteziologie

předání 1. ročníku Ceny Celestýna Opitze

Bach-collegium Praha
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od antiky je granátové jablko – jeho keř 
nese zároveň listy, květy a plody – symbolem 
božské i lidské lásky, ale i nesmrtelnosti. Už 
na egyptských hrobech se nachází jeho vyobra-
zení a také v Bibli se často zmiňuje. egypťané 
a Římané znali a oceňovali jeho léčivou sílu. 
V křesťanství představuje granátové jablko 
navíc symbol vzkříšení. 

proČ maJí milosrdNí bratři v řádovém 
zNakU graNátové Jablko s kříŽem? 
Nejprve je třeba zmínit okolnost, že svatý Jan 
z Boha založil řád milosrdných bratří ve špa-
nělském městě Granada. Granátové jablko stálo 
u zrodu jména tohoto andaluského města, které 
má tento plod i ve svém znaku. Dalším důvodem 
je fakt, že granátové jablko sloužilo jako prastarý 
symbol lásky, plodnosti a nesmrtelnosti. Granátové 
jablko korunované křížem symbolizuje poslání 
milosrdných bratří motivované křesťanským posel-
stvím (kříž) být nablízku a přinášet pomoc a naději 
nemocným, potřebným a těm, kdo hledají pomoc. 

Theo Schmidkonz SJ píše o granátovém jablku: 
Mimořádné stejně jako podivuhodné granátové 
jablko samo jsou i legenda a mýtus o tomto 
podivuhodném plodu. Vždyť měl cosi vábivě při-
tažlivého už jen čistě pro svůj zevnějšek: barvu 
a okvětí. A tak – a ještě víc pro svůj chutný, jadr-
ný obsah – se stalo u mnoha národů symbolem 
lásky. Jeho nápadně početná jadérka se zase stala 
zárukou velké plodnosti. V kulaté, téměř kruhovité 
struktuře rozříznutého plodu se spatřoval poukaz 
na tajemství věčnosti, totiž nesmrtelnost. 

Církev od počátku vyprávěla o Bohu a Synu 
božím, jenž se stal člověkem, v obrazech a podo-
benstvích. A tak se stalo granátové jablko už brzy 
i podmanivým symbolem Krista Ježíše, znamením 
jeho fascinující lásky a oběti za všechny. Řečeno 
poselstvím toho, jehož život a láska byly pro 
svět plodné a vedly ke spáse. Granátové jablko je 
konečně zaslíbením, že nám tento Ježíš přinese 
věčný život a tím nesmrtelnost.

manuál korporátního designu

graNátové Jablko

br. Martin Macek  

u stromu s granátovými jablky
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brNo
Naše brněnská lékárna chystá rozšíření o novou 
výdejnu, která bude přímo v prostorách Nemoc-
nice Milosrdných bratří na Polní 5. Hned vedle 
recepce a hlavního vstupu do nemocnice si tak 
pacienti budou moci koupit své léky a poradit se 
s odborným personálem o způsobu požití různých 
léčiv. Původní výdejna z Vídeňské 7 s freskovou 
výmalbou bude i nadále v provozu.

prostěJov
V prostějovském kostele sv. Jana Nepomuckého 
se bude pokračovat v opravě fresek malíře Sebas-
tiniho. Tento kostel je označovaný za nejkrásnější 
z kostelů milosrdných bratří ve Střední Evropě. 
Bohatství fresek bude z další části obnoveno 
za pomoci Olomouckého kraje a města Prostějov.

praha
Na podzim tohoto roku budeme již druhým rokem 
předávat Cenu Celestýna Opitze, zakladatele an-
esteziologie, za největší přínos v rozvoji medicíny 
v oblasti odstranění bolesti a zlepšení zdravotní 
péče. Předání proběhne v rámci předvánočního 
koncertu sboru Bach-collegium Praha.

vizovice
Město Vizovice letos oslaví 230 let od příchodu 
milosrdných bratří a založení konventu. Zároveň 
s tím oslavíme 100 let od dokončení dnešní ne-
mocniční budovy z roku 1911. 

valtice
Ve Valticích oslavíme 340 let od vysvěcení kos-
tela. Valtice jsou prvním konventem řádu milo-
srdných bratří severně od Alp. Bratři sem přišli již 
v roce 1604. 28. července si připomeneme toto 
výročí mší svatou.

Noc kostelů
Po úspěšných dvou posledních ročnících otevřeme 
v rámci Noci kostelů i naše další kostely. Vedle 
Brna a Prostějova bude Noc kostelů i ve Valticích, 
v Praze a v Letovicích.  
Programy jednotlivých kostelů naleznete 
na www.nockostelu.cz.

O dalších akcích budete informováni v na-
šem zpravodaji Hospitalita a na stránkách 
www.milosrdni.cz.

chYstáme v roce 2011

12     hospitalita 1|2011



nemocnice Vizovice je jednou z nemocnic pat-
řících hospitálskému řádu sv. jana z Boha. 

V dřívějších číslech Hospitality jsme Vás informo-
vali o vzdálené i nedávné historii naší nemocnice. 
Po obnovení činnosti řádu milosrdných bratří v r. 
1993 zde bylo zřízeno lůžkové interní oddělení 
s 65 lůžky a postupně vznikal komplex (interní 
ambulance, biochemická a hematologická labora-
toř, rentgenové a ultrazvukové pracoviště, reha-
bilitační oddělení). Komplex sloužil a dosud slouží 
hospitalizovaným i ambulantním pacientům. Od 
r. 1999 v rámci státem nařízené restrukturalizace 
zdravotnických zařízení se interní oddělení změ-
nilo v léčebnu dlouhodobě nemocných, sloužící 
pacientům z Vizovicka, ale i vzdálenějšího okolí. 
Kvůli ozonoterapii a léčbě bércových vředů se na 
nás občas obracejí pacienti z Čech i Slovenska. 
Pacienti i jejich rodinní příslušníci ocení kromě 
odborné péče i rodinný charakter nemocnice, 
pečlivou ošetřovatelskou a rehabilitační péči 
s vlídným a důstojným přístupem k pacientům, 
v duchu myšlenek sv. Jana z Boha a hospitality  
prosazované řádem milosrdných bratří. 

Co se UdáLo V posLední doBě 
V naŠí nemoCniCi?
Jako „vánoční dárek“ dostali naši pacienti i zdra-
votnický personál nová lůžka: polohovatelná 
s elektrickým ovládáním, s antidekubitními mat-
racemi. Nová lůžka výrazně ulehčují práci perso-
nálu a nabízejí větší pohodlí dlouhodobě ležícím 
pacientům. 

Předvánoční adventní čas byl tradičně zpestřen 
příchodem sv. Mikuláše v doprovodu hodných 
andělů i kárajících čertů. 

I zaměstnanci nemocnice na krátko přerušili  
pravidelný rytmus nemocničního života a udělali 
si čas na společné příjemné prožití vánoční be-
sídky s přátelským  popovídáním, dobrým jídlem, 
tombolou, hudbou a zpěvem.

Od nového roku doplnil pracovní kolektiv nový 
lékař, MUDr. Tomáš Talanda, který se stal zástup-
cem primářky nemocnice MUDr. Zdislavy Tělupi-
lové.

Poslední milou a velmi zajímavou společnou 
akcí, která potěšila zájemce z řad personálu 
i pacientů, byla beseda jednoho ze sloužících 
lékařů naší nemocnice, MUDr. Nika Burgeta. 
Slovem i krásnými diapozitivy se podělil o své 
zážitky z vysokohorské turistiky po Nepálu, 
kterou uskutečnil sám v listopadu a prosinci 
loňského roku.

Radek Podpinka

NemocNice vizovice 

Nemocnice Milosrdných bratří  

Vizovice

hospitalita 1|2011        13



před Vánocemi loňského roku se nemocnice 
milosrdných bratří ve Vizovicích dočkala obno-
vení všech lůžek Ldn. pacienti tak mají k dis-
pozici 60 nových polohovacích pečovatelských 
lůžek pLe-s90.

Tato lůžka vybavená elektrickými ovladačem, 
hydraulickými zvedáky pro nastavení výšky mají 
speciální polohovatelnou ložnou plochu pro zve-
dání jednotlivých částí zad a nohou dle potřeby. 
Pacienti tak mají pohodlnější prostředí pro své 
uzdravení. K postelím patří i nové antidekubitní 
matrace. 

Nová lůžka výrazně ulehčují práci personálu a na-
bízejí větší pohodlí dlouhodobě ležícím pacien-
tům. Příspěvek na nákup těchto lůžek byl čerpán 
také z výtěžku benefičního koncertu konaného 
v předvánočním čase v koncertním sále Milosrd-
ných bratří v Brně.

vp, Radek Podpinka

Nová lůŽka pro vizovice  
aNeb pohodlí UzdravUJe

ošetřovatelský pokoj s novými lůžky

polohovací postel PLE - S90 a matrace
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iNzerce
Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích 

přijme fyzioterapeuta s odpovídajícím SŠ 

nebo VŠ vzděláním pro práci na lůžkové 

i ambulantní části rehabilitace. Platební 

podmínky dohodou.

Tel.: 731 621 234 

E-mail: telupilova@nmbvizovice.cz

před Vánocemi minulého roku jsme pořádali 
benefiční koncert na podporu nemocnice milo-
srdných bratří ve Vizovicích. 

Koncert si připravili studenti německé hudební 
akademie v Saarbrückenu – Miku Konuma z To-
kya, Thomas Auner z Vídně a Marie Pospíchalová 
z Brna. Zazněly skladby Josepha Haydna, Ernesta 
Blocha, Miroslava Příhody a Bedřicha Smetany. 
O občerstvení se postarali farníci z kostela sv. 
Leopolda.

Výtěžek z tohoto koncertu zamířil na nákup no-
vých pečovatelských lůžek pro LDN milosrdných 
bratří ve Vizovicích. Přispěli jsme tak částkou 
14 719,- Kč na obnovení lůžkového vybavení 
nemocnice 60 postelemi s matracemi, které od-
povídají požadavkům na maximální pohodlí paci-
entů a nejefektivnější manipulaci zdravotnickým 
personálem. vp

beNefiČNí koNcert 2010 Na Nová 
peČovatelská lůŽka do vizovic

benefiční koncert 18. prosince 2010

Radek Procházka - zástupce NMB Vizovice

Thomas Auner, Miku Konuma a Marie Pospíchalová
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pLánoVané akCe

, květeN

  5. 5. 2011  čtvrtek 16.00  mariánské poBožnosti s nemoCnými

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

 12. 5. 2011  čtvrtek 16.00  mariánské poBožnosti s nemoCnými

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

19. 5. 2011  čtvrtek 16.00  mariánské poBožnosti s nemoCnými

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

 21. 5. 2011  sobota  poUť na VranoV s miLosrdnými BratrY

od kostela sv. Leopolda na Vranov u Brna, sledujte www.milosrdni.cz

26. 5. 2011  čtvrtek 16.00  mariánské poBožnosti s nemoCnými

Nemocnice Milosrdných bratří Brno - v zahradě u sochy Panny Marie

 27. 5. 2011  pátek 17.00  noC kosteLů – www.nockostelu.cz

Kostel sv. Leopolda, Brno, Vídeňská 7, sledujte www.milosrdni.cz

, ČerveN

  9. 6. 2011  čtvrtek 18.00  adoraCe Za nemoCné a dUCHoVní poVoLání

Kostel sv. Leopolda, Brno, Vídeňská 7
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