FN MOTOL

akce

Dobrovolnické centrum zorganizovalo
od začátku letošního roku řadu akcí
pro děti i pacienty
v léčebně dlouhodobě nemocných.
Dětem
Z krásného daru - skleněných, dřevěných i plastových korálků, se radovali děti i jejich rodiče při korálkování, měli možnost navlékat
a vyrábět náhrdelníky, náramky
a další šperky.
Netradiční odpoledne s japonskou
dobrovolnicí Keiko strávily děti při
skládání origami. Pod rukama dětí
vznikala z jediného listu papíru zvířátka i květiny. Dorozumívací řečí
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e dnech od 13. dubna do
6. května 2012 proběhne
v prostorách Staroměstské radnice
v Praze výstava 55 velkoformátových fotografií přední české fotografky Kamily Berndorffové
MŮJ NOVÝ ŽIVOT, která je
věnovaná všem dětem žijícím
s onkologickým onemocněním. Projekt vznikl na jaře
2010 na základě iniciativy dět-

8

Zábava
pomáhá léčit
byla hlavně angličtina, a tak bylo
při vysvětlování postupu o zábavu
postaráno.  

Dlouhodobě
nemocným
Hudbou potěšily pacienty LDN soubor gymnázia J. Heyrovského Besharmonie a hudební duo VelebenD s Janou Bezpalcovou
na akordeon a Michalem Plachtou
na kytaru. Zároveň s písničkami ab-

ské onkoložky
MUDr. Lucie
Cingrošové
a umělecké
fotografky Kamily Berndorffové. Cílem
projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT je nabourat zažité předsudky společnosti o zoufalství a beznaději onkologicky nemocných dětí.
MUDr. Lucie Cingrošová k tomu říká: „Více než rok jsme pracovaly
s Kamilou Berndorffovou na krásných fotografiích, které dokumentují život dětí v průběhu onkologické léčby i po ní. Pro všechny naše
pacienty to byla příležitost, jak alespoň na chvíli uniknout z každodenního
životního stereotypu
poznamenaného ná-

solvovali posluchači cestu po několika kontinentech - zazněly melodie
italské, francouzské, jihoamerické
a nechyběly ani známé české písničky.
Na návštěvu zašli také dobrovolníci
s pejsky. Tentokrát se neuskutečnilo skupinové setkání, ale pejsci obcházeli jednotlivá oddělení a pokoje. Tak se s nimi mohli potěšit
i senioři, kteří nemohou opustit
lůžko.

Doprovodné akce v dubnu
Velikonoce na ranči
Dobrodružné odpoledne pro děti
po onkologické léčbě - projížďka
na koních, prohlídka sedlářství, velikonoční nadílka na Ranči Otročiněves u Berouna.
◆ 7. dubna, 12.00 – 17.00 h
Zábavní odpoledne
s Porsche
Projížďka v luxusních vozech a fotografování každého účastníka s Porsche Panamera ve FN Motol.
◆ 17. dubna, 12.00 – 18.00 h

ročnou léčbou. Jsem přesvědčena,
že i tento zážitek nepřímo přispěl
ke zlepšení podmínek pro jejich
uzdravení, jelikož pro léčbu onkologicky nemocných pacientů je nesmírně důležitá
nejen léčba samotná,
ale také jejich duševní komfort.“

