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Výroční zpráva za rok 2017 

MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z.s. 

IČO: 05890535 

Spisová složka L 67981 vedená u Městského soudu v Praze 

Den zápisu: 4. dubna 2017 

Sídlo: Třebízského 1514/4, Vinohrady, 120 00, Praha 2 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Historie projektu: 

Neziskový projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT vznikl na jaře roku 2012 se záměrem zvýšit povědomí o 

problematice dětské onkologie v naší společnosti a podpořit onkologicky nemocné děti v integraci 

do normálního života po ukončení onkologické léčby. Důraz byl kladen na bourání předsudků vůči 

onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám, šíření osvěty a medializaci problematiky dětské 

onkologie. Primárním cílem byla a je podpora dětských pacientů ve znovuzapojení do běžného života 

po léčbě a dokolektivu zdravých vrstevníků. 

 

Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT byl v letech 2011 až 2013 veden pod Nadací Národ dětem. V těchto letech 

byla realizována unikátní fotografická výstava autorky Kamily Berndorffové, která představila 

onkologicky nemocné děti a dospívající jako modely na velkoformátových fotografiích. Výstava 

využila svůj putovní potenciál a v průběhu tří let byla uvedena v sedmi městech ČR.  

Úspěšně byla navázána spolupráce se všemi osmi pracovišti dětské hematologie a onkologie v ČR 

(Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha; Oddělení dětské hematoonkologie, Dětská 

klinika, FN Plzeň; Klinika dětské onkologie FN Brno; ambulance dětské hematologie, Dětská klinika FN 

Hradec Králové; Oddělení dětské hematologie, Dětská klinika, FN Olomouc; Oddělení dětské 

hematologie, Dětská klinika, FN Ostrava, dětská hematologie, Dětské oddělení, nemocnice Ústí nad 

Labem; dětská hematologie, Dětské oddělení, nemocnice České Budějovice).  

V rámci podpory onkologicky nemocných dětí a jejich rodin se uskutečnily desítky akcí pro stávající i 

bývalé onkologické pacienty zcelé republiky. Každoročně se akcí projektu účastnilo více a více 

zájemců z řad malých pacientů. Několik akcí se pro velký zájem konalo opakovaně a pravidelně každý 

rok (AkuPunkTúra - koncertní turné po pracovištích dětské onkologie, Ranč u Hrocha, Den s Porsche). 

S koncem roku 2013 byla spolupráce s Nadací Národ dětem ukončena a projekt přešel pod spolek 

Haima CZ. 

 

V roce 2014 byl projekt převeden pod rodičovské sdružení Haima CZ.  

Pokračovala spolupráce se všemi pracovišti dětské hematologie a onkologie v naší zemi. Akcí projektu 

se pravidelně účastnily desítky až stovky dětských pacientů z celé ČR.  
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V letech 2014 až 2017 v rámci projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT pokračovalo putování výše jmenované 

fotografické výstavy, tentokrát do zahraničí, a to ve spolupráci s Českými Centry (Maďarsko 2015, 

Japonsko 2015 - 2017, Izrael 2016). Propagaci projektu v zahraničí napomohla nejen výstava, ale také 

prezentace na meetingu celoevropské společnosti pro výzkum pozdních následků onkologické léčby, 

PanCare, ve švýcarském Lucernu na podzim roku 2014.  

Pod projektem vznikla nová vzdělávací aktivita s názvem Besedy pro školy, která od roku 2014 nabízí 

studentům základních a středních škol interaktivní diskuze s bývalými dětskými onkologickými 

pacienty a odborné přednášky od lékařů Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha. 

www.besedyproskoly.cz 

Osvětové aktivity projektu a spolu s nimi i šíření povědomí o problematice dětské onkologie jsou od 

roku 2015 také každoročně prezentovány na letních festivalech v ČR (VysočinaFest, LétoFest).  

Pod spolkem Haima CZ autoři projektu uskutečnili několik desítek zábavných, sportovních a 

kulturních akcí a zajímavých programů pro dětské pacienty a jejich rodiny z celé naší země.  

Od roku 2015 projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT participuje při organizaci akce Den dětské onkologie, jehož je 

Haima CZ pořadatelem www.dendetskeonkologie.cz 

V roce 2017 se v rámci projektu uskutečnilo celkem 12 akcí pro onkologicky nemocné děti a jejich 

rodiny z celé ČR.Akcí se zúčastnily stovky dětských pacientů z celé ČR. Tyto akce byly ještě oficiálně 

realizovány pod spolkem Haima CZ. 

V prosinci 2017 se konala premiéra dokumentu MŮJ NOVÝ ŽIVOT, který mapuje pět let fungování 

stejnojmenného projektu a osudy pěti dětských onkologických pacientů.  

 

Koncem roku 2017 bylo rozhodnuto o úplném osamostatnění projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT. Projekt se 

tak plynule ve svém dosavadním konání s účinností od 1. 1. 2018 převádí na novou právní 

subjektivitu zapsaný spolek MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. vzniklý 4. dubna 2017. 

 

Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT jako samostatný spolek:  

Úvodní aktivitou roku 2017 nově založeného spolku, bylo zajištění vybavení a pomůcek na sedm 

pracovišť dětské hematologie a onkologie v České republice v souladu s přáním jednotlivých pracovišť 

v ceně do 40 000 Kč na každé pracoviště. Část vybavení se předala již během roku 2017 a část 

vybavení, vzhledem k dodacím termínům výrobních společností, bude předána počátkem roku 2018. 

1/ Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol Praha  

 Kočár Inglesina, odlehčený invalidní vozík, DVD přehrávače 11x, dětská pyžamka, botník, 

dětský kočárek 

2/ Klinika dětské onkologie FN Brno 

 Transportní křeslo pro pacienty 
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3/ ambulance dětské hematologie, Dětská klinika FN Hradec Králové 

 Vyšetřovací lehátko ELEVA 

4/ Oddělení dětské hematologie, Dětská klinika, FN Olomouc 

 Relaxační masážní křeslo 8x 

5/ Oddělení dětské hematologie, Dětská klinika, FN Ostrava 

 Monitor vitálních funkcí - OxymetrMasimo 

6/ dětská hematologie, Dětské oddělení, nemocnice Ústí nad Labem 

 Noční stolky 4x 

7/ dětská hematologie, Dětské oddělení, nemocnice České Budějovice 

 Monitor vitálních funkcí - OxymetrMasimo 

 

Za léta svého fungování se projekt Můj nový život dostal do povědomí veřejnosti a přirozeným 

způsobem zapadl do sítě respektovaných neziskových organizací. Jeho aktivity jsou kladně přijímány 

ze strany celé společnosti, o čemž svědčí nejen ohlasy ze strany účastníků aktivit, ale i desítky 

pozitivních mediálních výstupů v průběhu let. 

 

Hospodaření 

FINANČNÍ ZPRÁVA 2017 - vyplněno v celých Kč 
 Příjmy 
 Dary fyzických a právnických osob 1 033 542 Kč 

 Výdaje 
 Dary poskytnuté - dětská onkologická oddělení 110 088 Kč 

Spotřební materiál - přímo akce 772 Kč 
Spotřební materiál - provoz 15 895 Kč 
Služby - přímo akce 54 981 Kč 
Služby - provoz (nový web, drobné sl.) 49 371 Kč 
Osobní náklady 40 000 Kč 
Bankovní poplatky 562 Kč 

 Hospodářský výsledek 2017 761 873 Kč 

 Další informace z rozvahy 
 Pokladna 5 000 Kč 

Bankovní účty 698 106 Kč 
Pohledávky 0 Kč 
Poskytnuté zálohy (na pořízení vybavení 
dět.on.odd.) 42 228 Kč 
Časové rozlišení - náklady příštích ob. 21 780 Kč 
Závazky 0 Kč 
Závazky z pracovněprávních vztahů 5 000 Kč 
Časové rozlišení - výdaje příštích ob. 241 Kč 
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Obrazová příloha: 

 

Besedy pro školy – přednášky o dětské onkologii a diskuze s bývalými pacienty pro žáky ZŠ a SŠ 

 

 

Daruj hodinu letu (10. 6. 2017) - létání v ultralevých letadlech pro dětské pacienty ve spolupráci 

s Aeroklubem Hořovice 
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Výlet do Delfinária v ZOO Norimberk (2. 9. 2017) – nezapomenutelný den pro dětské pacienty a jejich 

blízké 

 

 

Dokument MŮJ NOVÝ ŽIVOT (4. 12. 2017) – premiéra časoměrného dokumentu v alternativním 

prostoru MeetFactory v Praze  
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Plán akcí na 2018: 

Plán akcí projektu na rok 2018 navazuje na dosavadní aktivity projektu – realizace akcí a programů na 

podporu onkologicky nemocných dětí a dospívajících, pomoc v reintegraci do života po léčbě, 

osvětové aktivity cílené na širokou veřejnost s cílem rozvoje sociální a emoční inteligence naší 

společnosti. Časový harmonogram aktivit viz tabulka. 

 

Název akce Termín konání 

Království železnic Praha březen 

Legoland Německo duben 

Výlet na farmu květen 

Den s Porsche po ČR květen až červen 

Playmobil Funpark výlet Německo červen 

Daruj hodinu letu Hořovice červen 

Letní festivaly po ČR s účastí pacientů červenec až září 

Létání balónem Teplá srpen 

Babylon Liberec srpen 

Labyrint Loučen  září 

Celonoční promítání říjen 

Radost dětem prosinec 

Besedy pro školy o dětské onkologii celoročně 

Fotografická výstava MNŽ v zahraničí v jednání 

 

 

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a podporovatelům, bez kterých bychom nemohli pomáhat 

(v abecedním pořadí a bez titulů): 

Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.; ArtForum; Babicová Marta; BeliefProduction s.r.o.;  

Bělovská Marcela; Berwidová Eva; Blodek Jan; Burian Petr; Cingrošovi Sabina, Marian, Jan a Anna; 

ComAp a.s.; Eisenhamer Ivo; Englová Markéta; Etnetera a.s.; EXCON, a.s.; Freibergová Monika; Haima 

CZ, z.s.; HavasWorldwide Prague a.s.; Havelková Kateřina; Harapát Petr; Hloušek Patrik; Hrdlička Jan; 

Hrdličková Pavla; Huleja Martin; Joachim Jakub; Joklová Zuzana; Klíma Milan; Králíková Lenka; Kraus 

Petr; Krejčí Tomáš; Lukš Aleš; Malá Milena; MATRIX Media s.r.o.; Mecerová Martina; MKSH, 

příspěvková organizace; Nadace ČEZ; Nadační fond ICZ; Němcová Renáta; Petrik Milica; Pácaltová 

Terezka; Pašková Tereza a Patrik; Pink Bubble Nadační fond; Pixito; Podzimková Eliška; Polypress 

s.r.o.; Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.; Procházka Petr; Radová Dana; Ráfovci; Reichlová Věra; 

Respectfashion s.r.o.; Řídcí Jana a Kuba; SPINFLO s.r.o.; Starý Jan; Šíchovi Renata a Jarda; Šmíd 
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Richard; Šmuková Martina; Štefánková Jana; Štěnička Jiří; Šťastný Dan; Šťastný Jiří; Vaňková Dagmar; 

Volf Marek; Zdravotní klaun, o.p.s.; Žáková Kristýna; Žižka Petr. 

 

Děkujeme i všem ostatním za pomoc a podporu. 

 

MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. pracoval v roce 2017 ve složení:  

Lucie Hrdličková, Dana Ipserová, Marcela Žižková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva sepsána dne 21. 3. 2018 


