Tisková zpráva
Unikátní knížka básniček pro děti bude pokřtěna na II. ročníku Den dětské
onkologie 13. února 2016 v Praze
Jedinečným způsobem bude možné přispět na onkologicky nemocné děti v den konání II.
ročníku Dne dětské onkologie, a to zakoupením veselé knížky básniček doplněné kresbami
dětských pacientů. Výtěžek z prodeje půjde na podporu dětských pacientů s rakovinou.
1.února 2016, Praha
„Básničky pro děti“ je sbírka veselých říkanek a básní od spisovatele Zdeňka Korinta a
ilustrátorky Michaely Málkové. Autoři knihy zamýšleli udělat svou sbírkou nejen radost malým
čtenářům, ale také pomoci nemocným dětem. Rozpustilé básničky o zvířátkách doprovázejí
kresby dětských pacientů léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie ve Fakultní
nemocnici Motol. Děti léčené pro leukémii nebo jiné nádorové onemocnění měly možnost se
díky tvorbě ilustrací přímo v nemocničním prostředí příjemně rozptýlit v průběhu náročné
onkologické léčby, která často vyžaduje hospitalizace dlouhé i několik měsíců.
Obrázky malých dětských pacientů, jejichž fantazie nezná hranic, dělají z této básnické sbírky
naprosto unikátní knižní počin. „Mně se na knížce nejvíc líbí ten moment, že nemocné děti měly
možnost se zapojit do tohoto jedinečného projektu, přesto že zrovna podstupují náročnou
protinádorovou léčbu na oddělení dětské onkologie“, říká MUDr. Lucie Cingrošová, autorka
projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT. „Díky této knížce měli naši dětští pacienti možnost dát naplno
průchod své fantazii, zapomenout na pár chvil na nemocnici, a svým obrázkem přispět do
mozaiky lidských osudů, které tato knížka v obrázcích malých pacientů přináší“, dodává
Cingrošová.
Vydání knihy umožnila společnost Porsche Inter Auto CZ, která veškerý výtěžek z prodeje knihy
věnuje na konto neziskového projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT na podporu onkologicky nemocných
dětí a jejich rodin. „Pevně věřím, že tato kniha pomůže nejen dobré věci, ale přinese také krásný
zážitek malým i velkým čtenářům“, říká generální ředitel Porsche Inter Auto CZ, Mag. Christian
Lang. Slavnostní křest knihy se uskuteční v den konání II. ročníku Dne dětské onkologie 13. února
2016 ve večerních hodinách na Václavském náměstí. V průběhu Dne dětské onkologie bude
knížka k zakoupení na stánkách u Národního divadla a na Václavském náměstí v Praze.
Zakoupením knížky mají možnost zájemci z řad široké veřejnosti projevit solidaritu s onkologicky
nemocnými dětmi a podpořit nemocné děti tímto laskavým a jedinečným způsobem.

Neziskový projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT vznikl v roce 2010 se záměrem pomoci onkologicky
nemocným dětem a jejich rodinám ve znovuzapojení do normálního života po protinádorové
léčbě. V rámci projektu tak vznikly desítky akcí a zážitkových programů, které dětským
pacientům napomohly znovu se zařadit do naší společnosti. www.mujnovyzivot.cz
Porsche Inter Auto CZ je od roku 2010 partnerem projektu Můj nový život. Spolupráce začala
konceptem "Den s Porsche" zábavných projížděk ve vozech Audi, VW, ŠKODA a Porsche pro
dětské pacienty a jejich blízké na všech provozovnách po celé České republice. Smysluplnost a
úspěch projektu podpořily rozvoj další spolupráce. Více informací na www.porsche.cz
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