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Olomouc – Přes dveře je z chodby slyšet zařinčení řetězu. Za chvíli do dveří jednoho z 

oddělení hemato-onkologické kliniky olomoucké fakultní nemocnice nakoukne čert a jde dál. 

 

Mikulášská nadílka na hemato-onkologické klinice olomoucké fakultní nemocnice Autor: DENÍK/Jiří Kopáč 

 „Máte tu nějak čisto," halasí chraplavým hlasem a rozhazuje z pytle slámu. 

Páteční dopoledne přišli pacienti na jiné myšlenky. 

Ludmila Krmelová s černě pomalovaným obličejem, přišpendleným ocasem a koštětem v 

ruce jim nedala příležitost, aby to tak nebylo. Do pokojů na dospělém oddělení vtrhla jako 

velká voda a všude byl nakonec slyšet smích. 

„Vytržení na tomto oddělení je moc důležité. Není to, jako když člověk leží na chirurgii pět dní 

a pak jde domů. Tady se hospitalizace neustále opakují, lidé jsou tu třeba měsíc," vysvětlila 

bývalá sestra, proč do nemocnice v doprovodu andělů a Mikuláše dorazila. 

Mikulášská nadílka na hemato-onkologické klinice olomoucké fakultní nemocnice 

Na hemato-onkologii pracovala deset let. 

Zpívaly se koledy i hity z rádia. 

„Před šesti lety jsem ze zdravotních důvodů odešla do obchodní branže. Kdysi jsme tu se 

sestřičkami dělaly Mikuláše, pacientům se to moc líbilo. Pořád mě to sem táhlo a loni jsme 

po šesti letech tradici oprášily," řekla Ludmila Krmelová. 

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/divoka-certice-rozesmala-pacienty-olomoucke-hemato-onkologie-20141205.html


„Za ty roky znám životní příběhy hospitalizovaných, jejich rodiny, přirostli mi k srdci. Psychika 

je nejdůležitější, mít trochu vzrůšo a radost. Blíží se Vánoce a někteří pacienti je tu stráví," 

dodala. 

I kvůli tomu mluvila celou dobu, co byla v kostýmu, přiškrceným hlasem. 

„Večer asi budu pískat, ale patří to k tomu," smála se. 

Pacienti věděli, že v pátek za nimi přijde Mikuláš. 

„Tohle jsme ale nečekali. V každém případě je to pozitivní akce," poznamenal Radim 

Moravec, když z něj návštěva tahala básničky. 

„Možná kdyby tu byly děti, že bychom si vzpomněli," usmál se Denis Padevět. Nakonec se 

zpívaly vánoční koledy i písničky z rádia. 

Rotopedy i přístup na internet 

Šlo hlavně o to zvednout si náladu, i kdyby krátce. Povedlo se. 

„Pacienti, zvláště s akutními leukemiemi nebo po transplantacích, jsou hospitalizovaní 

zrhuba měsíc. Je to zpestření na dlouhém pobytu. Celý den jsou potom rozzáření, bývalá 

sestřička jim dodá energii a vytrhne je z nemocniční rutiny," řekla vrchní sestra hemato-

onkologické kliniky Monika Labudíková. 

Většinou se rozdávaly sladkosti, čokoládové figurky. Na financování nadílky se podíleli 

zákazníci Ludmily Krmelové a Nadace Haimaom, která vznikla při hemato-onkologické 

klinice. 

„Nadace dělá i jiné aktivity i pro pacienty. Zajišťovali jsme například přístup na internet 

během hospitalizací. Vybavujeme pokoje, loni jsme nakoupili několik rotopedů pro zlepšení 

fyzické kondice pacientů," představil část práce nadace její místopředseda Edgar Faber. 
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