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MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. 
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová zn. L 67981 
Třebízského 1514/4, 120 00 Praha 2 
IČ: 05890535                                                                                                                                                                                              
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 
 

Poslání spolku 
 

MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace 

založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je pomoc a podpora dětem po 

protinádorové léčbě a jejich rodinám a blízkým. Posláním spolku je zejména:  

o podpora pacientů po onkologické léčbě v dětském věku v plnohodnotném znovuzapojení do 

běžného života po léčbě 

o podpora dětských pacientů v průběhu onkologické léčby během pobytu v domácím prostředí 

a/nebo v nemocnici 

o šíření povědomí o problematice dětské hematologie a onkologie 

o podpora rodin dětských pacientů a jejich blízkých 

 
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 od počátku 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 znovu zapojení do běžného života 
po léčbě a do kolektivu zdravých vrstevníků. 
V letech 2011 až 2013 byl veden pod Nadací Národ dětem. V roce 2014 byl projekt převeden pod 
rodičovské sdružení Haima CZ a v roce 2017 byl projekt převeden pod samostatný právní subjekt, a to 
zapsaný spolek Můj nový život, z. s. Spolek má status veřejně prospěšného poplatníka. Více o historii 
naleznete ve výroční zprávě roku 2017. 

 
Projekt Můj nový život se v povědomí široké veřejnosti zapsal jako respektovaná nezisková 

organizace napomáhající integraci onkologicky nemocných dětí do společnosti. Hovoří o tom četné 
zpětné ohlasy z uskutečněných akcí. V letošním, osmém roce své existence, navazuje Můj nový život 
na úspěšné akce, které se odehrály v minulých letech, zároveň ale nabídku pro letošní rok rozšířil o 
několik novinek. 
Ve zprávě níže přinášíme podrobné informace o aktivitách projektu v roce 2019, a to jak ze spektra 
zážitkových programů pro dětské onkologické pacienty a jejich rodiny, tak i z oblasti fundraisingových 
eventů a osvětových akcí.  
Úvodem zprávy nemůžeme nezmínit obrovskou ztrátu, kterou dětská onkologie v roce 2019 utrpěla: 
dne 5. 7. 2019 zemřel prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., zakladatel dětské onkologie 
v Československu a emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha. 
Pane profesore, budete nám moc chybět! 
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Aktivity projektu v roce 2019 
 
Výstava Můj nový život v Japonsku od 16. 2. 2019 
Fotografická výstava Můj nový život autorky Kamily Berndorffové zavítala až do japonské Jokohamy. 
A nejedná se přitom o premiéru, do Japonska zamířila již podruhé, tentokrát byla instalována na 
tamním nádraží, kde ji shlédly tisíce lidí denně. Skvěle tak naplnila svůj účel, tedy šířit povědomí o 
dětské onkologii. Výstava byla v Japonsku uvedena ve spolupráci s Českým centrem v Tokiu, 
děkujeme! 
Více o výstavě v Japonsku na http://tokyo.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/muj-novy-
zivot2/?fbclid=IwAR2oyFz_vIJUhzILrs1KkTZbIzZwfZhV5W35XnEasbZrkYQF3w-aa6Ol8Es 
 

 
 
 
30. 3. 2019 Techmania Science Center, Plzeň 
Osmou sezónu projektu MNŽ jsme začali vskutku monstrózně. Rovných 120 účastníků z řad bývalých 
onkologických pacientů a jejich nejbližších se vydalo do západočeské metropole, do Plzně, a užili si s 
námi báječný den plný techniky, fyziky, astronomie a vůbec všech zajímavých věcí. Prostory Techmanie 
Science Centra doslova praskaly ve švech pod náporem našich zvídavých dětí. Video z akce na 
https://www.youtube.com/watch?v=nBdoqGKFt4Q&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=1 
 

 
 

http://tokyo.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/muj-novy-zivot2/?fbclid=IwAR2oyFz_vIJUhzILrs1KkTZbIzZwfZhV5W35XnEasbZrkYQF3w-aa6Ol8Es
http://tokyo.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/muj-novy-zivot2/?fbclid=IwAR2oyFz_vIJUhzILrs1KkTZbIzZwfZhV5W35XnEasbZrkYQF3w-aa6Ol8Es
https://www.youtube.com/watch?v=nBdoqGKFt4Q&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=1
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4. 5. 2019 Podmořský svět a úniková hra, Praha 
Návštěva proslulého světa moří na pražském Výstavišti nadchla přes 30 účastníků z řad dětí po 
onkologické léčbě a jejich rodin. Pro odvážlivce následovala po prohlídce podmořského světa úniková 
hra. Více o návštěvě Podmořského světa v reportáži na https://www.youtube.com/watch?v=5wX-
JoTGOlw&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=3 a ve videu z Únikovky na 
https://www.youtube.com/watch?v=PreeiYxFX0I&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=2 
 

 
 
 
15. 5. 2019 obnovená premiéra dokumentu Můj nový život, Praha 
V kině pražském Atlas se uskutečnila premiéra časosběrného dokumentu "Můj nový život" o 5 
hrdinech. Jmenují se Eliška, Věruška, Sebastian Markétka a Šárka. Děti, které jako malé bojovaly s 
rakovinou. Režisér Milan Klíma s citlivostí sobě vlastní představuje osudy malých bojovníků a také 
práci naší neziskové organizace. Premiéry se zúčastnili hlavní protagonisté, režisér, a také mnoho 
zvaných hostů včetně populárního herce Jiřího Mádla. 
 

  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5wX-JoTGOlw&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5wX-JoTGOlw&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=PreeiYxFX0I&list=UUBMxkytJtySekPiWJcL2tMg&index=2
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20. – 25. 5. 2019 Výstava Můj nový život, Praha 
V rámci SIOP Europe 2019 Annual Meeting, celoevropského kongresu dětské onkologie, byla 
v pražském Kongresovém centru k vidění unikátní výstava fotografií přední české fotografky Kamily 
Berndorffové. Snímky, které odstartovaly celý neziskový projekt Můj nový život, vznikly již v roce 
2011 a nyní je vidělo několik stovek účastníků mezinárodního kongresu. 
 

 
 
 
Červen 2019, Den s Porsche 
Sedmý ročník oblíbené celorepublikové akce Den s Porsche se i v roce 2019 uskutečnil na osmi 
místech v ČR s cílem pobavit a povzbudit onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Projížďky 
v luxusních vozech byly jako obvykle doplněny úžasným doprovodným programem.  
Více o VII. ročníku akce Den s Porsche v tiskové zprávě společnosti Porsche Inter Auto CZ na 
https://porsche-interauto.cz/tiskove-stredisko/tiskove-zpravy?p_event_id=6580 
 
 

 
 
 
 

https://porsche-interauto.cz/tiskove-stredisko/tiskove-zpravy?p_event_id=6580
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15. 6. 2019 Daruj hodinu letu, Hořovice 
IV. ročník akce, jejíž uskutečnění stojí na dobrovolnictví úžasných pilotů z Aeroklubu Hořovice, kteří 
nabídnou zdarma svůj čas a své letadlo k nezapomenutelnému zážitku pro onkologicky nemocné děti, 
se vydařil. I letos byly děti naprosto nadšené z pohledu na svět z ptačí perspektivy. Tento pohled si 
děti mohly vychutnat nejen z paluby ultralightů, ale i z bojového letadla, kterým se letos také mohly 
proletět. Akce se zúčastnilo cca 30 dětských pacientů a jejich blízkých.  
 

  
 
 
9. – 10. 8. 2019 Legoland, Německo 
Pro obrovský úspěch z minulého roku nemohl víkendový výlet do Legolandu v repertoáru akcí 
projektu Můj nový život letos chybět. Děti si na výletě užily mj. i fotografickou soutěž, v rámci níž 
měly za úkol se s legovými výtvory v parku co nejvtipněji vyfotit. Výlet do Legolandu sponzorovala 
společnost ZoneFloorball a SpinFlo, více v tiskové zprávě na 
https://www.facebook.com/notes/florbalexpert/t%C5%99i-roky-spolupr%C3%A1ce-a-cesta-do-
legolandu/2533145856736024/ 
 

 

https://www.facebook.com/notes/florbalexpert/t%C5%99i-roky-spolupr%C3%A1ce-a-cesta-do-legolandu/2533145856736024/
https://www.facebook.com/notes/florbalexpert/t%C5%99i-roky-spolupr%C3%A1ce-a-cesta-do-legolandu/2533145856736024/
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6. 7. 2019 VysočinaFEST 
Na letošním VysočinaFESTU se opět šlapalo na Oranžovém kole Nadace ČEZ pro projekt Můj nový 
život. Velké díky patří všem, kteří přišli a vyšlapali pro naši neziskovou organizaci krásných 52 128 Kč. 
Srdečné díky také Nadaci ČEZ za podporu projektu a pomoc onkologicky nemocným dětem! 
 

 
 
 
 
14. 9. 2019, Daruj hodinu letu, Kroměříž 
II. ročník letecké akce na Moravě, která měla loni mimořádný úspěch. I letos to bylo parádní 
dopoledne, především díky celému týmu pilotů, LAA ČR a Aeroklubu Kroměříž. Perfektně zvládnutá 
organizace a pohled z výšky malého letadla se zapsaly do myslí všech rodin, které se za projekt Můj nový 
život akce zúčastnily. 
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21. 9. 2019 Babí léto, Park Mirakulum 
Babí léto v parku Mirakulum si všichni náramně užili. Počasí přálo, a tak se celá akce s našimi rodinami 
vydařila na sto procent. Akce se zúčastnilo neuvěřitelných 96 lidí, přijelo dokonce několik desítek dětí 
z daleké Olomouce.  
 

 
 
 
26. 10. 2019 IQ Landia, Liberec 
Výprava do IQ parku v Liberci přinesla odpovědi na mnohé otázky, např. jak to vypadá v samém nitru 
naší planety, odkud se občas linou podivné zvuky? Odkud se vlastně vzal vesmír, hvězdy, planety? 
Zájemců z řad našich rodin bylo spousty a spousta byla i pozitivních ohlasů na tuto akci. 
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20. 11. 2019, Florbalové turnaje, Praha 
V rámci mezinárodních florbalových turnajů Floorball Prague Games a Floorball Czech Open se nám 
podařilo formou příspěvku z prodeje turnajových triček získat částku 20 000 Kč pro aktivity neziskové 
organizace Můj nový život. Děkujeme organizátorům akce za podporu onkologicky nemocných dětí! 
 

 
 
 

 
1.12.2019 Vánoční dům, Karlovy Vary 
Děti po onkologické léčbě se po roce opět vydaly do Vánočního domu v Karlových Varech. Čekala na 
ně procházka po kolonádě, oběd v luxusním hotelu Olympic Palace*****a bohaté menu. Po obědě si 
děti ručně vymalovaly lázeňská pítka a nazdobily cukroví. Odpoledne už zcela ovládly Vánoční dům a 
odvážely si odtud nejen hezké zážitky, ale i ozdoby na stromeček. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/praguegames/?__tn__=KH-R&eid=ARBwN9ONXPUNZK27wEPaO2kXnpCsMqjT6ogXKruwVbnRtlf-V7NEiwBJBx8UoBwz7Uyj_fhTpWzf3fX9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDmhPL9R4Zx8EsZMiAem7WSUiA8v_WtwvYDzttk2GhzIxJaR8BR2uLn3fg0oUFjZHwZjco9dfxjmqirULlss6syCK0A3RBuIjjmKFf9S1Ac_IaksYz0RbvvL0_3Tx9n0BXVUzzTCB5stgH1UiKqX24-2NyClLpCCI5wNcJCiRf67xcpCUG3l-IzG-OyChsx_iFgc1aEKS3LFS6Xc_gy7KxffHiS-7fxSlIKkcXva0TLkbThBuvlLKGWxu_nkOcUDyp4xQmrjGEo6QdBSAXWvbZl0qDrEBqnoUlyQp2jnj-ieTaLo0kdBEPMkB0gV4FIB6sNA0Q9j8jRy3v3kY9PSMjlmJh8wXB9o4qWlBqP_424jXt73CdwJjqUA2lTxr684Q2dIsx3kYgOxaEqGWaIS9pJNuVs8l3UgnEkNisJ95RNfjLH3EXoPwQa3M6sl-qrH8vqAZqaYrZqILHC0-nikmTo-O5PTqa_L2J8Ni2JJ4lPh0VzAtuQzJU
https://www.facebook.com/czechopen/?__tn__=KH-R&eid=ARCaI64yhqVomx7jM45FRRXCs5tnG33Hi-JHm5ExtJ3yZiDpiFyYAwYT-rrUSiH05i9BFDpZTJu3Iq76&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDmhPL9R4Zx8EsZMiAem7WSUiA8v_WtwvYDzttk2GhzIxJaR8BR2uLn3fg0oUFjZHwZjco9dfxjmqirULlss6syCK0A3RBuIjjmKFf9S1Ac_IaksYz0RbvvL0_3Tx9n0BXVUzzTCB5stgH1UiKqX24-2NyClLpCCI5wNcJCiRf67xcpCUG3l-IzG-OyChsx_iFgc1aEKS3LFS6Xc_gy7KxffHiS-7fxSlIKkcXva0TLkbThBuvlLKGWxu_nkOcUDyp4xQmrjGEo6QdBSAXWvbZl0qDrEBqnoUlyQp2jnj-ieTaLo0kdBEPMkB0gV4FIB6sNA0Q9j8jRy3v3kY9PSMjlmJh8wXB9o4qWlBqP_424jXt73CdwJjqUA2lTxr684Q2dIsx3kYgOxaEqGWaIS9pJNuVs8l3UgnEkNisJ95RNfjLH3EXoPwQa3M6sl-qrH8vqAZqaYrZqILHC0-nikmTo-O5PTqa_L2J8Ni2JJ4lPh0VzAtuQzJU
https://www.facebook.com/mujnovyzivot/?__tn__=KH-R&eid=ARD3Q8nwxaP58U9oWN63vvV5wmbQxtsZGq9x38uzr1FpBxspMD47wPp_8wPYMo0D5Xgo3lTwHFTfS-ia&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBDmhPL9R4Zx8EsZMiAem7WSUiA8v_WtwvYDzttk2GhzIxJaR8BR2uLn3fg0oUFjZHwZjco9dfxjmqirULlss6syCK0A3RBuIjjmKFf9S1Ac_IaksYz0RbvvL0_3Tx9n0BXVUzzTCB5stgH1UiKqX24-2NyClLpCCI5wNcJCiRf67xcpCUG3l-IzG-OyChsx_iFgc1aEKS3LFS6Xc_gy7KxffHiS-7fxSlIKkcXva0TLkbThBuvlLKGWxu_nkOcUDyp4xQmrjGEo6QdBSAXWvbZl0qDrEBqnoUlyQp2jnj-ieTaLo0kdBEPMkB0gV4FIB6sNA0Q9j8jRy3v3kY9PSMjlmJh8wXB9o4qWlBqP_424jXt73CdwJjqUA2lTxr684Q2dIsx3kYgOxaEqGWaIS9pJNuVs8l3UgnEkNisJ95RNfjLH3EXoPwQa3M6sl-qrH8vqAZqaYrZqILHC0-nikmTo-O5PTqa_L2J8Ni2JJ4lPh0VzAtuQzJU
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Vánoční jarmark Základní školy Janského, Praha 
Jednalo se o tradiční vánoční akci pražských školáků ze ZŠ Janského. Prodávání ručně vyrobených 
mýdel, svícnů a vánočních ozdob završila tradičně tombola moderovaná tentokrát Janem Rosákem. 
Celkovou výši výtěžku z akce obohatil také příspěvek Městské části Praha 13. Neuvěřitelných 116 769 
Kč přispěje k uskutečnění řady zábavných akcí a zážitkových programů pro onkologicky nemocné děti 
a jejich rodiny v roce 2020. Kromě šeku předalo vedení školy v nemocnici Motol také mnoho beden 
naplněných sladkostmi pro onkologicky nemocné děti.  
 

 
 

 
Ohlasy na akce projektu (výběr z našeho FB profilu) 
 
"....musím Vám napsat jak jsme si užili dnešní den v režii projektu Můj nový život. Máme rádi zvířata a 
do Mořského světa jsem se moc těšili a byl moc pěkný. Pořídili jsme spoustu krásných fotografií. 
Únikovka byla naše první a po dnešní dnu ani poslední. A nejen proto, že nám pan majitel daroval 
dárkový voucher na další únikovou hru. Hru jsem si opravdu moc užili a hrozně nás to zaujalo. Hru 
Pokoj mají opravdu pěkně udělanou a promyšlenou. Byl to pěkně strávený čas, který jsem si moc 
užili. Doporučuji vyzkoušet. Moc děkujeme projektu Můj nový život za skvělý nápad a také Vám za 
organizaci ..." 
 
„Moc děkujeme, bylo to super a moc jsme si to užili!“ 
 
„Bylo to úžasné odpoledne, syn ho ohodnotil slovy "Nejlepší den v mém životě". Není co dodat víc, než 
děkujeme všem!!!“ 
 
„Super akce, moc děkujeme za pozvání!“ 
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Finanční zpráva 
 
FINANČNÍ ZPRÁVA 2019 - vyplněno v celých Kč  
 
Příjmy  
Dary fyzických a právnických osob 470 716 Kč 

Dary přijaté na sbírkový účet 23 218 Kč 

Přijatá dotace MZ 0 Kč 

Dary přijaté nepeněžní 0 Kč 

Banka kladné bonusy 560 Kč 
   

Výdaje  
Dary poskytnuté jiným neziskovým subjektům 0 Kč 

Spotřební materiál - přímo akce 3 449 Kč 

Spotřební materiál - provoz 0 Kč 

Služby - přímo akce 479 769 Kč 

Služby - provoz (reportáže MNŽ, drobné sl.) 100 633 Kč 

Osobní náklady 60 000 Kč 

Bankovní poplatky 1 966 Kč 

Bankovní poplatky sbírkový účet 802 Kč 
   

Hospodářský výsledek 2019 - 152 125 Kč 
  

 
Další informace z rozvahy  
Pokladna 334 Kč 

Bankovní účet běžný 947 633 Kč 

Bankovní účet sbírkový 52 485 Kč 

Pohledávky 0 Kč 

Poskytnuté zálohy  0 Kč 

Časové rozlišení - náklady příštích ob. 22 105 Kč 

Závazky 0 Kč 

Závazky z pracovněprávních vztahů 5 000 Kč 

Časové rozlišení - výdaje příštích ob. 0 Kč 
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Návrh akcí na rok 2020 
 

Plán akcí projektu na rok 2020 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.  
 
 
 
Děkujeme všem dárcům, sponzorům a podporovatelům, bez kterých bychom 
nemohli pomáhat 
(v abecedním pořadí a bez titulů) 
 
Allianz pojišťovna v Hradci Králové a Pardubicích, Advokátní kancelář Nespala, s.r.o.; ArtForum; 

Babicová Marta; Belief Production 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.; Farma Blaník; Freibergová Monika; HaimaCZ, 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; Království železnic; Kraus Petr; Krejčí 

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

organizace; Microsoft (Azure, Office 365, GitHub) skrze TechSoup ČR, Nadace ČEZ; Nadační fond ICZ; 

Němcová Renáta; Petrik Milica; Pácaltová Terezka; Pašková Tereza a Patrik; Pink Bubble Nadační 

fond; Pixito; Olympic Palace s.r.o.; 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 Richard; Šmuková Martina; Štefánková Jana; 

Štěnička Jiří; Štolfová Jitka, Šťastný Dan; Šťastný Jiří; Trattoria Famiglia, Vaňková Dagmar; Vánoční 

dům; Volf Marek; Zafax, Zdravotní klaun, o.p.s.; Zonefloorball, Žáková Kristýna; Žižka Jan, Žižka Petr. 

 
 
 

Děkujeme i všem ostatním za pomoc a podporu. 
MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. pracoval v roce 2019 ve složení: 

Lucie Hrdličková, Dana Ipserová, Marcela Žižková 
 
 


