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Prohlídku této historické pozoruhod-
nosti spojenou s odborn˘m v˘kladem si
mohou zájemci domluvit na Mûstském
informaãním stfiedisku v Letovicích,
tel.: 516 476 790.

V souãasné dobû je v památkovû chránû-
né budovû klá‰tera umístûna Nemocnice
Milosrdn˘ch bratfií Letovice, pfiíspûvková
organizace Jihomoravského kraje, která je
léãebnou dlouhodobû nemocn˘ch pacientÛ.
Léãebna je od roku 1990 prÛbûÏnû moder-
nizována a nyní splÀuje jak po technické,
tak i po odborné stránce poÏadavky na zdra-
votnické zafiízení 21. století. Nemocnici ve-
de MUDr. Drahoslava Královcová, kterou
jsem poÏádal o dal‰í informace.

Paní fieditelko, va‰imi klienty jsou
pacienti dlouhodobû nemocní, jejichÏ
stav vyÏaduje následnou zdravotní pé-
ãi, mÛÏete nám pfiiblíÏit o jaké pacien-
ty se jedná?

Na‰e nemocnice zaji‰Èuje lÛÏkovou
léãebnou péãi pacientÛm s chronick˘-
mi onemocnûními, pacientÛm s onko-
logickou diagnozou i jin˘mi závaÏn˘-
mi chorobami. Jedná se vût‰inou o pa-
cienty, ktefií nejsou pro svÛj stav
schopni pobytu doma, nebo v zafiíze-
ních sociální péãe. Poskytujeme jim
péãi léãebnou i rehabilitaãní a klien-
tÛm v preterminálních ãi terminálních
stavech paliativní lékafiskou péãi.

Jaká je lÛÏková kapacita léãebny?

V souãasné dobû máme 120 lÛÏek
rozdûlen˘ch na ãtyfiech oddûleních.
O pacienty se stará personál v tabulko-
vém poãtu 104 zamûstnancÛ. 

Péãe o tyto pacienty je jistû nároã-
ná nejen na práci lékafiÛ a sester, ale
také na technické vybavení léãebny.
Jak jste na tom po této stránce?

Mohu s uspokojením konstatovat, Ïe
ve zdech starobylého klá‰tera se nyní
nalézá nemocnice s moderním technic-
k˘m vybavením, které umoÏÀuje, a pfie-
dev‰ím usnadÀuje, kvalitní péãi o paci-
enty, ktefií v mnoha pfiípadech nejsou
schopni vlastního pohybu. V rámci mo-
dernizace byly zrekonstruovány nemoc-
niãní pokoje; jsou vybaveny elektricky
ovladateln˘mi polohovacími lÛÏky, anti-
dekubitálními matracemi, byly pofiízeny
nové stolky pro pacienty a instalováno
obousmûrné komunikaãní zafiízení paci-
ent – sestra. Koupelny jsou vybaveny
hydraulicky ovladateln˘mi vanami
a transportními elektrick˘mi vozíky pro
pacienty, rehabilitaãní úsek získal mo-
derní pomÛcky. Tento trend moderniza-
ce stále pokraãuje; díky vydatné finanã-
ní podpofie zfiizovatele, Jihomoravského
kraje, se podafiilo jen za poslední dva ro-
ky nákladem cca 21 mil. Kã kompletnû
rekonstruovat oddûlení A a D. Získali
jsme novou vy‰etfiovnu, evakuaãní v˘-
tah, dokonalej‰í technické zázemí. Na
nákup vybavení pfiispûli také dal‰í spon-
zofii; organizace i jednotlivci.

Sebelep‰í technika ale tûÏko nahra-
dí vlídn˘ pfiístup k pacientÛm, ktefií
jsou vût‰inou jiÏ ve vy‰‰ím vûku a ãas-
to na konci své Ïivotní cesty. Proto
chci vyzdvihnout velmi obûtavou prá-
ci, kterou vykonávají v‰ichni zamûst-
nanci na‰í nemocnice. Nesmím zapo-
menout ani na na‰e spolupracovníky
z dobrovolnického hnutí.

MÛÏete pfiiblíÏit ãinnost tûchto dob-
rovoln˘ch pomocníkÛ?

Je to fenomén, kter˘ se u nás teprve
roz‰ifiuje, v zahraniãí je znám jiÏ dlou-
ho. Jedná se o pomoc laick˘ch osob,
které dochází do hospicÛ a podobn˘ch
ústavÛ a snaÏí se zpfiíjemnit pobyt osa-
mûl˘m pacientÛm. Hovor s nemocn˘m,
pfiedãítání knih, doprovod pfii procház-
kách; prostû jak˘koliv osobní kontakt,
kter˘ pacientÛm ulehãuje pobyt v ne-
mocnici, je velmi cenûn. VyuÏívá se
fakt, Ïe mezi námi existují lidé plni lás-
ky a touhy pomoci, ktefií právû zde ma-
jí moÏnost otevfiít své srdce potfiebn˘m. 

V souãasné dobû k nám pravidelnû do-
cházejí tfii Ïeny z okolí, které doprováze-
jí ty pacienty, ktefií si vyÏadují sluÏby du-
chovního. Studenti Biskupského gymná-
zia Letovice, Ïáci z letovické umûlecké

‰koly a také dûti ze ‰kolky zpfiíjemÀují
na‰ím pacientÛm sv˘mi vystoupeními
dobu pfiedvánoãní a v období Velikonoc.
Úspû‰nû spolupracujeme s Nov˘m sdru-
Ïením tûlesnû postiÏen˘ch Letovice.

Pokud by nûkdo mûl zájem o tuto
charitativní ãinnost, nebo by chtûl pfii-
spût sponzorsk˘m darem, na koho by
se mûl obrátit?

Staãí si domluvit schÛzku na telefonu 516
474 151, pfiípadnû se obrátit na mne prostfied-
nictvím e-mailu: kralovcova@nmbletovi-
ce.cz. V‰echny kontakty, vãetnû mnoÏství
dal‰ích informací o Nemocnici Milosrdn˘ch
bratfií Letovice, p.o., naleznou zájemci na na-
‰em webu na adrese: www.nmbletovice.cz.

Paní fieditelko, dûkuji za 
rozhovor a informace. Petr Hanáãek

Interiér historické rokokové lékárny.            Foto: Jaroslav Horák

V Arboretu ·melcovna Boskovice
byl jiÏ zahájen sezonní provoz

Jaro nejen probouzí pfiírodu, ale
také láká k v˘letÛm. Náv‰tûva
Arboreta ·melcovna je dobr˘ tip na
nenároãn˘ v˘let pro celu rodinu.
Arboretum je pfiirozenou souãástí
v˘znamného krajinného prvku Dva
dvory – ·melcovna, vyhlá‰eného
a registrovaného Geografick˘m ústa-
vem âSAV Brno. 

Dnes jiÏ témûfi devíti hektarov˘ are-
ál je ãlenûn˘ na plochy s pfiirozen˘m
vegetaãním porostem lesa a kvûtna-
t˘ch luk, a na plochy cílenû osázené
mnoha tisíci kultivarÛ okrasn˘ch rost-
lin, doplnûn˘ch ‰irok˘m sortimentem
ovocn˘ch dfievin. Sortiment jádrové-
ho, peckového a bobulového ovoce je
roz‰ífien o okrajové druhy jako rakyt-
ník, muchovník, kanadské borÛvky,
kustovnice a dal‰í. Areál slouÏí nejen
k poznání, ale také k odpoãinku a zá-
bavû. Dûtem je urãen zoo koutek s ná-
zvem Dvorek na‰í babiãky, ve kterém
poznají zblízka zakrslá plemena dfiíve
bûÏnû chovan˘ch hospodáfisk˘ch zví-
fiat. V celém areálu se pak setkávají
s pohádkov˘mi bytostmi; skfiítci, víly
a elfové z pohádek Vítûzslavy
Klimtové se na ·melcovnû jiÏ zabyd-
leli. V prodejnû Zahradní centrum si
zájemci mohou zakoupit v‰e, co za-
hrádkáfii potfiebují a co je zajímá.

Majitele pana Josefa JankÛ jsem se
zeptal:

Co nového chystáte pro leto‰ní
sezónu?

V loÀském roce jsme opravili v˘-
stavní halu na Dvou dvorech, kterou
nyní kromû v˘stav a pfiedná‰ek bude-
me vyuÏívat také pro novû otevfienou
prodejnu doplÀkového sortimentu.
K dostání zde budou upomínkové
pfiedmûty, venkovní keramika, osiva
ménû znám˘ch druhÛ zelenin a léãi-
vek, vãelí produkty vãetnû medovi-
ny; v sezónû pak sadbové brambory
a jablka k zimnímu uskladnûní.
Nechybí ani moÏnost obãerstvení.
Bûhem nûkter˘ch akcí v arboretu zde
budou v˘stavy tématicky pfiifiazeny
k probíhající akci.

MÛÏete plánované akce pfiiblíÏit
prosím? 

V sobotu 31. bfiezna probûhne
zahájení turistické sezóny; dopo-
ledne na Zámku Boskovice a od 14
hodin v na‰em areálu. Program
s hudbou a obãerstvením pfiipravu-
jeme ve spolupráci s mûstem
Boskovice; dûti jistû potû‰í náv‰tû-

âást areálu Arboreta ·melcovna.

va zoo koutku s leto‰ní-
mi jehÀátky.

V pátek 13. dubna osla-
víme jiÏ tradiãnû Den ze-
mû, souãasnû bude jiÏ od
7. do 15. dubna probíhat
akce „Cibuloviny v arbo-
retu”. Dal‰í akce t˘kající
se irisÛ a rododendronÛ
se bude konat 12. - 27.
kvûtna a 1. - 8. ãervence
to budou lilie a okrasné
trávy. Trvalky, tedy trávy,
ocúny a vfiesy, mohou ná-
v‰tûvníci obdivovat od
18. do 26. srpna.

Pfiislíbili jsme úãast na
Husích slavnostech, které
budou KZMB pofiádat
v termínu 22. - 23. záfií. Se stejnou
organizací chystáme na 3. fiíjna Den
seniorÛ. V˘stavní halu zaplní od 20.
do 22. fiíjna exponáty Regionální v˘-
stavy ovoce, kterou pfiipravíme ve
spolupráci s místní organizací za-
hrádkáfiÛ a dal‰ími ovocnáfisk˘mi
podniky.

Vefiejnosti nabízíme v rámci akcí ta-
ké ‰kolení; 13. dubna to bude téma fiez
dfievin v arboretu, 18. kvûtna také v ar-
boretu dendrologie a 21. fiíjna na Dvou
dvorech pomologie.

Zmûnila se oproti loÀsku otevírací
doba, nebo vstupné?

Nikoliv, otevfieno máme od 15.
bfiezna do 15. listopadu dennû, v dobû
od 9 do 17 hodin. Vstupné do areálu
zÛstává stále dobrovolné. Snad je‰tû
doplním, Ïe více podrobností o jedno-
tliv˘ch akcích naleznou zájemci na na-
‰em webu www.smelcovna.cz, pfiípad-
nû telefonicky na ãísle 516 453 071. 

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Text a foto: Petr Hanáãek


