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můj nový život

Projekt na podporu dětí léčených pro zhoubné nádorové
onemocnění s názvem Můj
nový život se úspěšně rozvíjí. Díky němu měli v poslední
době, a to i během prázdnin,
malí či mladí onkopacienti
a jejich rodiny o rozptýlení
postaráno. Dostali příležitost zúčastnit se zajímavých
akcí.

zhlédlo již několik desítek tisíc lidí
na různých místech v Čechách
i na Moravě. Od půli srpna do půli
září byla k vidění v Českých Budějovicích. Budějovické vernisáže
16. září se zúčastnila i řada místních dětských onkopacientů.

Let balonem
O prázdninách se několik desítek
dětských pacientů sešlo na tradičním Onkotáboře motolské Kliniky
dětské hematologie a onkologie.

na několik desítek minut vznesli
nad areál tábora v balonovém koši
a sledovali svět z ptačí perspektivy. Ti ostatní si alespoň poslechli
povídání provozovatelů vzduchoplavby o historii balonového létání. Výjimečný zážitek to byl pro
každého, už při nafukování balonu
se mnohým tajil dech. Samotný let
byl ale nepřekonatelný. Všichni
účastníci se shodli na tom, že si let
balonem příští rok na motolském
Onkotáboře s chutí zopakují.
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Vydařené onkoprázdniny
Pro ty uspořádali autoři
projektu Můj nový život nezapomenutelné odpoledne – let balonem. Ti, kdo měli odvahu, ať už
pacienti, nebo jejich blízcí, se
Kamila Berndorffová na vernisáži
výstavy Můj nový život
v Českých Budějovicích

Výstava v Budějovicích
Naše přední umělecká fotografka
Kamila Berndorffová a motolská
onkoložka Lucie Cingrošová se
před dvěma lety rozhodly představit veřejnosti děti statečně bojující
s rakovinou. Vyzvaly onkologické
pacienty z dětské části motolské
nemocnice, aby se stali modely fotografčiných snímků. Výsledkem
bylo několik desítek barevných velkoformátových fotografií zachycujících dětské pacienty plné opti-
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mizmu a s úsměvem na tváři. Děti
se mohly nechat vyfotit tak, jak se
samy sobě líbí, a tak, jak by si samy přály žít.
Putovní výstava jejich fotografií,
která nemá v naší zemi obdoby,
byla poprvé veřejnosti představena v dubnu 2012 ve Staroměstské
radnici v Praze a od té doby ji

MUDr. Lucie Cingrošová (vlevo)
na vernisáži výstavy Můj nový život v Českých Budějovicích

Dny s Porsche
v různých
českých městech
Od loňského roku jsou do aktivit
projektu Můj nový život zapojováni nejen motolští pacienti, ale i pacienti z ostatních center pro léčbu
dětských malignit. V průběhu
prázdnin se tak více než sedm de-

sítek nemocných dětí z Brna, Ústí
nad Labem, Hradce Králové, Plzně
a Českých Budějovic mohlo stejně
jako motolští pacienti letos na jaře
těšit z projížďky ve vozech Porsche a Volkswagen, která se už
stala jednou z pravidelných aktivit
projektu, pořádanou ve spolupráci
se společností Porsche Inter Auto
CZ. Rachot motorů přepychových
◆ foto: Archiv projektu Můj nový život

vozů i pestrý doprovodný program
pomáhá nemocným dětem a jejich
rodičům alespoň na jeden den zapomenout na náročnou onkologickou léčbu.
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