Tisková zpráva: 19. února 2018

I. Dny dětské onkologie Brno
Brno, 16.–18. únor 2018 (centrum města Brna, Fakultní nemocnice Brno, Hvězdárna a planetárium
Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Avion Shopping Park).
K tradici mezinárodního Dne dětské onkologie, který celosvětově připadá na 13. února, se letos
poprvé připojilo i město Brno.
O víkendu 16.–18. února proběhl v Brně
první ročník Dnů dětské onkologie. Stejně
jako v ostatních městech po celém světě, i
ty brněnské měly za cíl přiblížit veřejnosti
problematiku dětských onkologických
onemocnění, vzdát hold všem bývalým i
současným dětským pacientům a jejich
rodinám a vzpomenout na ty, kteří
onemocnění bohužel podlehli.
Na Dny dětské onkologie, které probíhají
po celém světě, byl pro širokou veřejnost
připraven bohatý program. Až do konce
února jsou v Knihovně Jiřího Mahena v
Brně a v Avion Shopping Parku Brno umístěny panely s osvětovou kampaní.
Tisková konference se uskutečnila v úterý 13. února 2018 v 11.00 hod v Dětské nemocnici – FNB,
Černopolní 9, Brno. Na konferenci byl představen program plánované akce a osvětové kampaně.
V pátek 16. února od 14 hodin probíhala
osvětová kampaň na náměstí Svobody.
Návštěvníci, kteří si zakoupili zlatou stužku,
přispěli Nadačnímu fondu dětské onkologie
Krtek. Zájemci vyplnili připravený dotazník o
dětské onkologii. Pro děti byly největším
lákadlem zlaté balónky a malování na
obličej. Celým programem hosty provázelo
Hitrádio, které se postaralo o dobrou
náladu. V pátek se konala odborná
přednáška v Dětské nemocnici – FNB na
téma onkologicky nemocných dětí, kterou
vedla MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
V sobotu 17. února ve 14 hodin jsme roztančili Svoboďák s Flash mob. Hlavní část akce jsme zahájili
společně s lékaři a pracovníky Dětské nemocnice – FNB, Nadačním fondem dětské onkologie Krtek,
organizací Společně k úsměvu a Zdravotními klauny. Odpoledne přednášela MUDr. Viera Bajčiová,
CSc. na téma: Dětská onkologie – Přítomnost a minulost. Návštěvníci si také mohli přímo na místě
popovídat i s dalšími lékaři z Fakultní nemocnice Brno. Zajímavostí letošního ročníku byla soutěž
„varlat“. Akci podpořil také Dopravní podnik města Brna, který přivezl „šalinu“ plnou zlatých balónků.

Další část sobotního programu byla pro
návštěvníky připravena také v Knihovně Jiřího
Mahena v Brně. Děti si užily čtení s Hanou
Holišovou,
ambasadorkou
projektu,
a Alešem Slaninou z Městského divadla Brno.
O zpestření se postaral psovod Městské
policie Brno. Pro všechny hosty byl na místě
připraven foto koutek spolu s malováním
na obličej. Od 16 hodin proběhla neformální
beseda vyléčených pacientů pod patronací
organizace Společně k úsměvu. Osvětová
kampaň se konala i v areálu Hvězdárny
a planetária Brno, kde bylo možné získat
zlatou stužku, navštívit výtvarnou dílku a využít malování na obličej. Před Hvězdárnou bylo k vidění
i policejní auto z vozového parku Městské policie Brno, které zaujalo především děti.
Od 20 hodin, v rámci Slavnostního večera na Hvězdárně a planetáriu Brno, proběhlo vystoupení
Hany Holišové a Aleše Slaniny z Městského divadla Brno. Návštěvníci zhlédli projekci Buňka! Buňka!
Buňka! v digitáriu. Slavnostní večer byl zakončen vypouštěním balónků splněných přání.
Vzhledem k vyhlášené karanténě z důvodu
chřipkové
epidemie
zatím
neproběhla
připravovaná snídaně v Dětské nemocnici –
FNB. Snídaně bude připravena v nejbližším
možném termínu. Dětským pacientům bude
z rukou tanečníků Baletu Národního divadla
Brno v doprovodu Aleše Slaniny a Lucie
Bergerové předána snídaně a drobné dárečky.
Záštitu nad akcí převzali: senátor Mgr. Jiří Dušek
Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr.
Bohumil Šimek a primátor statutárního města
Brna Ing. Petr Vokřál.
Ohlédnutí za celou akcí najdete na www.dnydetskeonkologiebrno.cz nebo na facebookovém profilu
Dny dětské onkologie Brno.
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