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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

Aktivity projektu v roce 2020
Aktivity projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT byly v roce 2020 výrazně zasaženy vlnami pandemie covidu-19, která
znemožnila organizaci akcí pro onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. Původní plán akcí na rok 2020
byl proto z převážné většiny odložen na rok 2021. V následujícím textu zmíníme ty novinky a události,
které se pod neziskovou organizací MŮJ NOVÝ ŽIVOT odehrály i přes nepříznivou epidemiologickou
situaci v ČR a přispěly nejen k radosti dětských pacientů, ale též k povědomí veřejnosti o naší organizaci.

7. března 2020, Praha
Návštěva hudebního nahrávacího studia v Praze a účast na nahrávání písničky Pokáče a Aničky
Slováčkové s názvem „I když jsme plešatý“. Akce se zúčastnilo 6 dětských pacientů po protinádorové
léčbě a nahrávání nové písničky si moc užili.Došlo na hezké povídání s oběma umělci, fotografování a
předání upomínkových předmětů.Každé přehrání písničky I když jsme plešatý na kanálech Youtube,
Spotify atd. generuje drobný příspěvek, který putuje na projekt Můj nový život.Písnička a projekt MŮJ
NOVÝ ŽIVOT byly představeny v přímém přenosu dne 19. května v TV Nova v pořadu Snídaně s Novou za
účasti obou interpretů i zástupců naší neziskové organizace.
Foto 1 - 3

6. září 2020 MY SE TOHO NEBOJÍME, MY SI Z TOHO VYSTŘELÍME, Praha
Celodenní zábavná akce na střelnici Střeleckého klubu Chaloupky pro několik desítek dětských pacientů a
jejich blízkých. Děti a mladí si vyzkoušeli střelbu z různých druhů střelných zbraní, míření na cíle různých
velikostí. Účastníkům byly představeny také principy nabíjení střelných zbraní a jejich údržba. Video
z akce
je
dostupné
na
youtube
kanále
MŮJ
NOVÝ
ŽIVOT
pod
odkazemhttps://www.youtube.com/watch?v=1--mVRDlltk&t=28s
Foto 4

12. září 2020 DARUJ HODINU LETU, Kroměříž
Třetí ročník moravského konání akce, která byla zahájena v roce 2016 s piloty Aeroklubu Hořovice v čele
s Danem Šťastným a Martinem Přikrylem. I letos věnovalo několikpilotů svůj čas dětem z projektu Můj
nový život, za což jim velice děkujeme!Akce sezúčastnilo 15 dětských pacientů s rodinami. Video z akce je
dostupné na youtube kanále MŮJ NOVÝ ŽIVOT pod odkazem
https://www.youtube.com/watch?v=fmBk35LU3hA&fbclid=IwAR0flLYJXIawuvOWeLyEuAtGx2YxTR2q8zIj_g1rjuEk55gFD0nmgw_1-I

19. září 2020 DEN DĚTSKÉ ONKOLOGIE, 6. ročník
Projekt MŮJ NOVÝ ŽIVOT i letos participoval na organizaci celonárodní osvětové akce s názvem Den
dětské onkologie. Již 6. ročník se uskutečnil na Malostranském náměstí v Praze za účasti populárních
kapel, neziskových organizací a stovek dětských pacientů a jejich rodin. Vystoupil Adam Mišík, kapela
Chai i zpěvačka a bývalá onkologická pacientka Mína Elischerová. V programu nechyběla ani každoroční
beseda pro veřejnost. Hlavním tématem 6. ročníku Dne dětské onkologie byla transplantace kostní
dřeně. Přímo v místě konání akce se uskutečnila registrace několika stovek zájemců do registrů dárců
kostní dřeně.
Video z akce je dostupné na youtube kanále MŮJ NOVÝ ŽIVOT pod odkazem
https://www.youtube.com/watch?v=LLPreBa2P-0

Prosinec 2020 Vánoční jarmark ZŠ Janského ONLINE
Každoroční vánoční jarmark Základní školy Janského na Praze 5 se letos s ohledem na epidemiologická
opatření vlády kvůli covidové pandemii nemohl uskutečnit. I přesto se škola rozhodla opět podpořit naši
neziskovou organizaci a vyhlásila online adventní sbírku mezi rodiči a přáteli školy. Výtěžek uskutečněné
sbírky, celkem 21 700 Kč, putoval na účet MŮJ NOVÝ ŽIVOT a bude použit na organizací akcí pro dětské
pacienty a jejich rodiny v roce 2021. Děkujeme!

Z dalších aktivit MNŽ v roce 2020:
PLEŠOUNI
V průběhu roku byly zahájeny přípravy na nový osvětový projekt s názvem PLEŠOUNI. Hlavním autorem
dokumentárního seriálu týkající se problematicky dětské onkologie, je populární grafička a bývalá
onkologická pacientka Eliška Podzimková. Naše nezisková organizace projekt finančně podpořila, paní
doktorka Hrdličková je zároveň odborným poradcem projektu. PLEŠOUNI mají vzniknout ve více
jazykových mutacích pro účely zahraniční distribuce. Seriál by se měl dostat na TV obrazovky v roce 2022.

ROZHOVOR S MUDr. Lucií Hrdličkovou v MF Dnes

Finanční zpráva
FINANČNÍ ZPRÁVA 2020 - vyplněno v celých Kč
Příjmy
Dary fyzických a právnických osob
Dary přijaté na sbírkový účet
Přijatá dotace MZ
Dary přijaté nepeněžní
Banka kladné bonusy
Výdaje
Dary poskytnuté jiným neziskovým subjektům
Spotřební materiál - přímo akce
Spotřební materiál - provoz
Služby - přímo akce
Služby - provoz (reportáže MNŽ, drobné sl.)
Osobní náklady
Bankovní poplatky
Bankovní poplatky sbírkový účet
Hospodářský výsledek 2020
Další informace z rozvahy
Pokladna
Bankovní účet běžný
Bankovní účet sbírkový
Pohledávky
Poskytnuté zálohy
Časové rozlišení - náklady příštích ob.
Závazky
Závazky z pracovněprávních vztahů
Časové rozlišení - výdaje příštích ob.

293 887 Kč
132 793 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
75 054 Kč
35 488 Kč
60 000 Kč
1 364 Kč
1 968 Kč
252 806 Kč

225 Kč
1 040 866 Kč
191 310 Kč
20 000 Kč
0 Kč
23 742 Kč
780 Kč
5 000 Kč
0 Kč

Návrh akcí na rok 2021
Plán akcí projektu na rok 2021 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. Na Facebooku organizace Můj nový život se živě diskutuje o tom, kam jet a co navštívit. Akce
budou uskutečněny, jakmile to dovolí situace ohledně pandemie covidu-19.

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a podporovatelům, bez kterých bychom
nemohli pomáhat
(v abecedním pořadí a bez titulů)
Abrahámová Martina; AL Pergoly s.r.o.; AIRWAY s.r.o.; BeliefProduction s.r.o.; Bělovská Marcela; Blodek
Jan; Cingrošová Sabina, Marian, Jan a Anna; ComAp a.s.; Dobrovolná Jana; HaimaCZ, z.s.; Hálová Marta;
Harapát Petr; Hrdlička Jan; Hrdličková Pavla; Hřivnáčová Jitka; Huleja Martin; Joachim Jakub; Jung Tomáš;
K - air s.r.o.; Klíma Milan; Korytář Tomáš; Králíková Lenka; KrausPetr; Kupec Pavel; Leden Martin;
Linhartová Milena; Majer Josef; Marek Roman; Microsoft; Lukš Aleš; Majer Josef; Matouš Lukáš; Milata
Antonín Sebastian; MKSH,příspěvková organizace; Nadace ČEZ; Nadační fond ICZ; PácaltováTerezka;
Paták Patrik; Podzimková Eliška; Pohlová Albina; Pokáč a jeho fanoušci; Polypresss.r.o.; Porsche Inter
Auto CZ spol. s r.o.; Přikryl Martin; Reichlová Věra; Slováčková Anna Julie; SPINFLO s.r.o.; Starý Jan;
Suková Petra; Šíchovi Renata a Jarda; Šmíd Richard; Šmídová Dagmar; Šoupa Milan; Šturmová Lenka;
Šťastný Dan; Šťastný Jiří; Syrovátko Milan; Tillová Monika; Třícestné semafory s.r.o.; Ulman Miroslav;
Urbanová Irena; Valehrach Jan; Vorlová Zuzana; Základní škola Praha 13 Jánského; Žižka Petr.
Děkujeme i všem ostatním za pomoc a podporu.
MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. pracoval v roce 2020 ve složení:
Lucie Hrdličková, Dana Ipserová, Marcela Žižková

