FN MOTOL

můj nový život

P

rojekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT
realizuje MUDr. Lucie Cingrošová, která léčí děti na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol. Projekt
vznikl a úspěšně pokračuje ve spolupráci s nadací profesora Josefa
Kouteckého Národ dětem. Akce
probíhající v nemocnici sdružují nejen děti onkologické kliniky, ale
i dětské pacienty léčené na jiných
pracovištích, kteří se s potěšením
akcí pod projektem MŮJ NOVÝ ŽIVOT účastní.

Výstava pokračuje
Krásné fotografie Kamily Berndorffové nezůstaly po pražské výstavě
ležet ladem. MŮJ NOVÝ ŽIVOT
rozšířil fanoušky putovní výstavy
a účastníky akcí na celou ČR
a zapojil děti ze všech osmi pracovišť dětské hematologie a onkologie (Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Hradec, Ústí nad Labem, České
Budějovice, Plzeň).

Pískomil se vrací
Dne 15. listopadu 2012 proběhlo
ve FN Motol další zábavné odpoledne pro děti pod hlavičkou projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT. Hudební
vystoupení s názvem AKU-PUNKTÚRA zakládajících členů souboru

20

Fotografiemi
to jen začíná

Na Staroměstské radnici v Praze proběhla
v dubnu výstava fotografií pacientů léčených ve FN Motol na onkologická onemocnění. Unikátní fotografie Kamily Berndorffové ale putují dál republikou, aby je mohlo shlédnout co nejvíce lidí. Kromě toho
projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT uspořádal řadu
akcí pro nemocné děti, aby tak jim i jejich
rodinám ulehčil nesnadné období života.
Kašpárek v rohlíku bylo úvodním
představením nového projektu PÍSKOMIL SE VRACÍ, kterým projekt
MŮJ NOVÝ ŽIVOT zahájil sérii
koncertů pro děti léčené pro
zhoubné onkologické onemocnění
na pracovištích dětské onkologie
v celé ČR.

Radost dětem
Díky projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT
se letos poprvé mohli zapojit
do tradiční adventní akce s názvem
Radost dětem určené pro děti
z dětských domovů i motolští pacienti z Kliniky dětské hematologie
a onkologie FN Motol. 15. prosince
2012 si několik stovek dětí a jejich
rodin užilo tříhodinové zábavné
pásmo v Křižíkově pavilónu na pražském Výstavišti. Na akci Radost dětem bavili malé účastníky mj. herec

Jirka Mádl, zpěvačka Petra Černocká, skupina Diamond Cats, herec
Michal Dlouhý, šestinásobný Mistr
světa ve footbagu Honza Weber,
zpěvák David Deyl a mnoho dalších. Na dětské pacienty čekalo lahodné občerstvení, bohatá tombola, autogramiáda známých osobností, módní přehlídka, spousta dárků
a her s maskoty v životní velikosti.

