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Den s Porsche

pro děti z onkologie

Den s Porsche, který se konal
v motolské nemocnici už podruhé,
byl věnován současným i bývalým
pacientům zdejší Kliniky dětské hematologie a onkologie. Děti

si na něm mohly užít jízdu v luxusních a sportovních vozech kultovních značek a setkat se svým oblíbencem, hercem Jiřím Mádlem. Byl
to pro ně jeden z mála výjimečných zážitků, které jim dokážou pobyt v nemocnici zpříjemnit.

Zábavního odpoledne se zúčastnilo celkem asi dvacet dětí. Společnost Porsche Praha-Smíchov
jim zajistila projížďky ve vozech
Porsche Panamera GTS, Audi Q7
a Audi A5 Sportback. Pro rodiče
byly připraveny testovací jízdy s vozem Volkswagen Golf, jenž je vítězem řady anket. Velký obdiv všech
zúčastněných sklidila novinka Porsche – sportovní model Cayman S.
Společnost Porsche se akcí určených pro mladé onkologické pacienty účastní pravidelně. Jako první
začala s organizátory spolupracovat
právě pobočka Porsche Praha-Smí-

chov. V loňském roce se přidaly také pobočky v Brně a Olomouci
a letos se připojí i pobočka v Hradci Králové.

Můj nový život
Akce Den s Porsche vznikla v rámci
projektu Můj nový život, jehož cílem je odtabuizovat problematiku
dětské onkologie. Autorkami projektu jsou MUDr. Lucie Cingrošová, lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní

nemocnice v Motole, a Kamila
Berndorffová, fotografka, publicistka a cestovatelka. Podstata projektu spočívá v podpoře dětských onkologických pacientů a jejich
blízkých prostřednictvím řady akcí
a zážitkových programů, které jim
mají do života vnést radost a odreagování „V rámci projektu pořádáme pro děti pobyty v přírodě,
na ranči, setkání se známými osobnostmi, koncerty či zábavní programy přímo na oddělení,“ vysvětlila
Lucie Cingrošová.
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◆ Foto: Porsche Praha-Smíchov

Povozili se děti
i rodiče

Ve středu 24. dubna se návštěvníkům i zaměstnancům motolské nemocnice naskytla neobvyklá podívaná. Do areálu vjelo
několik nablýskaných luxusních vozů
značky Porsche a Audi. A nebyla to náhoda, ale jeden z výsledků projektu Můj nový
život. Přijely za dětskými onkologickými
pacienty.

