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můj nový život

Beseda o Indii

Projekt Můj
nový život,
který vznikl
v roce 2010
pod záštitou
nadace „Národ dětem“
na podporu
dětí léčených
pro zhoubný nádor,
stále běží.
V jeho rámci se rodí nové
a nové akce, pořádané jak pro
hospitalizované
pacienty, tak pro
děti po úspěšném
ukončení onkologické léčby.
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se baví

Odpoledne
v Národním divadle
26. května 2013 měli dětští onkologičtí pacienti a jejich blízcí příležitost prožít nezapomenutelné odpoledne v Národním divadle v Praze.
Nepřišli sem zhlédnout divadelní
představení, ale na exkurzi. Po divadle je osobně prováděl herec činohry ND pan Vladislav Beneš.

„Zájem těchto dětí o prohlídku
Národního divadla mě nesmírně těší. Ač se jedná o děti po náročné
léčbě, nadšeně s námi prošly celé
divadlo. Desítky schodů a dlouhé
chodby neodradily ani pacientky
po amputaci dolní končetiny. Jsou
to opravdu neobyčejné děti, které
si zasluhují naše uznání za svou neuvěřitelnou statečnost a sílu,“

Více informací o projektu najdete na webu www.mujnovyzivot.cz.
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◆ foto: Archiv projektu Můj nový život

Děti z onkologie

zhodnotil akci pan Beneš. Herec
děti nadchl nejen veselými divadelními historkami, ale také svým hlasem, který jako vynikající dabér
propůjčil řadě hollywoodských
hvězd v čele s Richardem Gerem
a Piercem Brosnanem.
Součástí exkurze byla také prohlídka zákulisí divadla, návštěva
maskérny, kostymérny a šatny
herců. V doprovodu vrchní garderobiérky si návštěvníci prohlédli
sklad, v němž je uloženo několik
tisíc divadelních kostýmů. Největší
zájem byl o historické převleky
a rekvizity.
Prohlídka zákulisí divadla byla
první z akcí projektu Můj nový život, která byla uspořádána ve spolupráci s Národním divadlem.
„Obvykle zveme děti na zábavné
a sportovní akce. Laskavá nabídka
na prohlídku Národního divadla
nás ale okamžitě zaujala. Díky ní
se spektrum našich aktivit rozšířilo o jedinečné kulturní odpoledne
pro řadu rodin z celé republiky,“
řekla autorka projektu MUDr. Lucie Cingrošová. A protože byl
o exkurzi v Národním divadle obrovský zájem mezi všemi pacienty
napříč celou republikou, už teď
se ve spolupráci s touto naší přední kulturní institucí chystá další akce, na kterou se malí pacienti mohou těšit.

12. června odpoledne přišla za dětmi hospitalizovanými v Motole
na dětské onkologii cestovatelka a fotografka Kamila Berndorffová,
aby se s nimi podělila o své zážitky z Indie, kde každoročně tráví několik měsíců.
„Indie je mou celoživotní láskou, takže mě samozřejmě zájem
dětských pacientů o tuto vzdálenou zemi nesmírně těší. Děti se
na Indii hodně ptaly a troufám si tvrdit, že některé z nich už přemýšlejí, že by se do Indie po skončení léčby třeba také někdy podívaly,“
konstatovala fotografka s úsměvem. Na besedu přinesla spoustu zajímavých fotografií ze všech koutů této exotické země a také tradiční
indické oděvy, které svými křiklavými barvami prozářily nemocniční
prostředí.
Kamila Berndorffová je spoluautorkou projektu Můj nový život, jehož součástí je mimo jiné i její výstava fotografií dětských pacientů,
která od dubna 2012 putuje po České republice. Děti léčené pro
zhoubný nádor představuje Berndorffová jako statečné hrdiny s obrovským odhodláním
zvítězit nad zhoubnou nemocí. Výstava
je jednou z iniciativ,
díky kterým se postupně daří odbourávat zažité předsudky
o beznaději onkologických pacientů a informovat veřejnost
o tom, že v současné
době se z onkologického onemocnění přes
80 procent dětí vyléčí.

