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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021 
 
 
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 onkologických pacientů a jejich blízkých 

 
 
Aktivity projektu v roce 2021 
Aktivity projektu MŮJ NOVÝ ŽIVOT byly i v roce 2021 ovlivněny pandemickou situací v ČR. Zejména 
v první polovině roku. V období, kdy nebylo možné pořádat hromadné akce, jsme se soustředili na 
virtuální kontakt s dětskými pacienty a jejich rodinami pomocí sociálních sítí. V druhé polovině roku 
jsme se mohli zaměřit na osobní setkání a pomalu organizovat společenské eventy. V letošním roce 
jsme započali spolupráci s organizátory kulturních festivalů, kteří přes naši organizaci nabízeli 
jednotlivé vstupenky na kulturní představení v Praze. Díky této spolupráci jsme rozšířili nabídku našich 
aktivit nejen na roli sociální, a společenské, ale i kulturní.  
 
V následujícím textu zmiňujeme události, které se pod neziskovou organizací MŮJ NOVÝ ŽIVOT 
odehrály a přispěly nejen k radosti dětských pacientů, ale též k povědomí veřejnosti o naší organizaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
22. května 2021 NÁVŠTĚVA ZOO PRAHA, Praha 
Společná návštěva pražské zoologické zahrady, která je v top deseti nejlepších zoologických zahradách 
světa. Dětským pacientům a jejich rodinám z celé ČR jsme nabídli volný vstup.  Akce se zúčastnilo na 
40 dětí společně se svými rodinami. Celkově za projekt Můj nový život zoo navštívilo 75 osob. Covidová 
doba umožnila pouze prohlídku venkovních expozic, ale přes dlouhý zákaz veřejného scházení byla i 
tato nabídka velice lákavá.  
 

 
Foto 1  
 
 
12. června 2021 ZÁJEZD DO RODINNÉHO PARKU MIRAKULUM, Milovice u Prahy 
Větší setkání jsme uspořádali v rodinném parku Mirakulum, který v tento termín nabízel mimo 
klasického outdoorového programu i doprovodný program pro děti s Pigy a Lili na cestách. Pod naší 
organizací se na této akci sešlo 160 osob, z toho 85 dětí. Celodenní setkání bylo podpořeno nabídkou 
organizované dopravy z Prahy, Brna, Olomouce a Českých Budějovic. 
 

 
Foto 2 
  



 

 
 
Červenec a srpen PRÁZDNINOVÁ NABÍDKA VSTUPENEK NA FESTIVAL DEJVÍCEPRAZE, Praha 
Velkorysá nabídka organizátorů festivalu DejVícePraze. Dětští pacienti a jejich rodiny měli možnost 
navštívit jednotlivá kulturní představení v následujících termínech.  
21. 7. Divadlo Spejbla a Hurvínka - ,,Ve dvou se to lépe.." - představení pro dospělé a děti starší 12 
let. 
22. 7. Tomáš Kočko & Orchestr – koncert 
28. 7. a 30. 7. Jiří Krhut & Štěpán Kozub 
29.7. - M.T.O. Universal  
31. 7. a 1. 8. Divadlo Spejbla a Hurvínka - Hurvínkovo přání  
11. 8. 10:30-11:30 Divadlo S+H -1-3 let Žeryčku, hop! 
12. 8. 19:00-21:00 Zpívání v létě (nejen) Muzikálové melodie 
13. 8. 20:00-22:00 Divadlo S+H Spejbl versus Drákula 
14. 8. 10:30-12:00 Divadlo S+H - dětské 4-11 Hurvínkovo přání 
15. 8. 10:30-12:00 Divadlo S+H - dětské 4-11 Hurvínkovo přání 
18. 8. 10:30-11:30 Divadlo S+H - 1-3 let Žeryčku, hop! 
20:00-22:00 Divadlo Viola Neumím jinak než láskou 
19. 8. 20:00-22:00 Lenka Nová Dopisy 
20. 8. 20:00-22:00 Divadlo Viola Když teče do bot 
21. 8. 10:30-12:00 Divadlo S+H, 4-11 let Hurvínek a nezvaný host 
22. 8. 10:30-12:00 Divadlo S+H, 4-11 let Hurvínek a nezvaný host 
22. 8. 18:30-20:00 Malý dechový orchestr Městské hudby Františka Kmocha Kolín  
25. 8. 10:30-11:30 Divadlo S+H 1-3 let Žeryčku, hop! 
 
 

  
Foto 3+4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
23. srpna KONCERT POKÁČE LEDÁRNY BRÁNÍK, Praha 
Na základě spolupráce se zpěváky Pokáčem a Aničkou Slováčkovou jsme u příležitosti převzetí šeku 
dostali pro dětské pacienty pozvání na koncert umělce Pokáče do pražských Ledáren. Děti měly 
možnost vychutnat si samotný koncert a nahlédnout do zákulisí backstage.  Společně s Pokáčem 
a Aničkou Slováčkovou zpívali na pódiu píseň I když jsme plešatý, která vznikla v roce 2020 za účelem 
cílené pomoci právě organizaci Můj nový život. Za náš projekt se koncertu účastnilo 15 osob. 
Pozn. Každé přehrání písničky I když jsme plešatý na kanálech Youtube, Spotify atd. generuje malý 
příspěvek na náš projekt.   
 
 

  
Foto 5+6 
 
 
5. září 2021 MY SE TOHO NEBOJÍME, MY SI Z TOHO VYSTŘELÍME II., Praha 
Po prvním ročníku a pozitivních ohlasech jsme se rozhodli v pokračování adrenalinová akce na střelnici 
Střeleckého klubu Chaloupky.  Pro dvě desítky dětských pacientů a jejich blízkých byl připraven 
program, kde si děti a mladí vyzkoušeli střelbu z různých druhů střelných zbraní, míření na cíle 
odlišných velikostí. Účastníkům byly představeny také principy nabíjení střelných zbraní a jejich údržba. 
Hostem tohoto ročníku byla také paní Lenka Marušková, medailistka z olympiády 2004 v Athénách ve 
střelbě sportovní pistolí na 25 m.  
 
 

  
Foto 7+8 
 
  



 

 
11. září 2021 DARUJ HODINU LETU, Hořovice  
Již šestý ročník konání akce Daruj hodinu letu, tentokrát v Hořovicích. Piloti Aerokubu Hořovice v čele 
s Danem Šťastným a Martinem Přikrylem i v letošním roce nabídli tradiční akci našim pacientům a jejich 
rodinám. Na 20 dětí s rodinami mělo možnost vyzkoušet si létání v ultralightech, vyhlídkový let 
v bojovém letounu Andula a další doprovodný program. Reportáž z akce byla publikována v časopise 
Pilot.  
 
 

 
Foto 9 
 

 

 

 

 
Foto 10+11 
 
 

  
Foto 12+13 



 

 
Září 2021 DEN S PORSCHE, Praha, Ostrava a Brno 
V průběhu měsíce září se konaly Dny s Porsche, a to ve třech městech - v Praze, Ostravě a Brně. Děti a 
jejich rodiče mají na těchto akcích možnost vyzkoušet si jízdu v luxusních vozech značky Porsche, 
Audi, VW, Škoda a Seat. K prohlídce interiéru a k focení jsou připraveny vozy značky Lamborgini i 
Bentley. Akce jsou doplněny doprovodným programem, občerstvením a v letošním roce i 
vystoupením zpěváka Voxela.  Akce je již tradičního charakteru, první ročník se uskutečnil v roce 2012 
v pražském Motole. 

  

 
Foto 14 
 
 

   
Foto 15-17 
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9. října výlet do Aquaparku Babylon a Funparku, Liberec 
Výlet do Libereckého areálu zábavy Babylon jsme nabídli dětským pacientům a jejich rodinám 
začátkem října. Dopoledne si na 28 dětí spolu s rodiči užilo zábavu v aquacentru Babylon, 
v odpoledních hodinách jsme se přesunuli do zábavního parku pro děti – Funpark. Zájezd byl 
podpořen organizovanou dopravou z Prahy. Celkem se akce zúčastnilo 45 osob. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

Foto 19-20 
 
 
6. prosince NABÍDKA LÍSTKŮ NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE KALICH, Praha 
Od našeho partnera, kterým je Divadlo Kalich, jsme pro děti a rodiny získali možnost zlevněného 
vstupného na představení s hercem Romanem Zachem s názvem Program na záchranu mužů a 
Skečmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Z dalších aktivit MNŽ v roce 2021: 
 
SPOLUPRÁCE SE ZOOPARKEM ZÁJEZD  
Středočeský Zoopark Zájezd věnoval dětem, které ukončí svou léčbu, volné rodinné vstupenky do 
soukromé zoologické zahrady. Naše organizace se postarala o to, aby se vstupenky dostaly k dětem 
po ukončené léčbě. Jsme za tuto spolupráci velice rádi a pevně věříme, že rodinný vstup pomůže 
dětem a jejich rodinám s pozvolným návratem do běžného života.  
Vstupenky rozdávají sestřičky z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Praha. 
 

 
Foto 21 
 
 
PROJEKT PLEŠOUNI – darovali jsme 100 000 Kč 
Navázali jsme na podporu projektu Plešouni z předchozího roku. Jsme velice rádi, že jsme mohli 
podpořit projekt, který má budoucnost. Projekt, kterému věříme. Projekt, který je prostě cool, nejen 
svým výtvarným zpracováním umělkyně Elišky Podzimkové, ale hlavně posláním, které přináší. A co 
jsou Plešouni? Je to seriál pro děti s nádorovým onemocněním, který chce situaci dětem a rodičům co 
nejvíce ulehčit. "...Rakovina je strašák. A co teprve, když je diagnostikována dítěti. Prckovi, který se 
sotva rozkoukává na světě a už má čelit týhle hydře. Cílem Plešounů je zbavit děti strachu z neznáma 
a informovat je i jejich rodiče, co a proč se to při náročné léčbě bude dít...." 
 

 
Foto 22 

https://www.facebook.com/zooparkzajezd/?__cft__%5b0%5d=AZWO5pl2xiixb3gCPWONy4O7HxSs-H1yHkRd9KA1amoQlUZu-jtO2WGwqKJDQAJNYShD3F8XjQFajiUmhm5Ff6vlHH1dEvUrimv9A4GcANRr5mD7EetzyJZUqhI2pBU2rpPG9usanm3hZisCE3CribS0Jul-brht_4JTty86xzXUClVVvgLpPOfYddSx_vawtDc&__tn__=kK-R


 

 
TISKOVÉ MATERIÁLY: 
V průběhu roku jsme aktualizovali informační leták, který jsme distribuovali na jednotlivá onkologická 
pracoviště po celé ČR a použili v kampaních na sociálních sítích.  
 

 
Foto 23 
 

MEDIÁLNÍ VÝSTUPY: 
 
Blesk podcast, 21. 4. 2021 
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/677004/podcast-rodice-tezce-nemocnych-deti-taky-
potrebuji-dovolenou-rika-lekarka-
hrdlickova.html?fbclid=IwAR3hXZLOLFf0XMZxVj0Erky5mH7Qb8shVvohQNN4YBil6o1IFL4iyLMhHiU 
 
Pražský magazín, 25. 8. 2021 
https://prazsky-magazin.cz/kultura/hudba-kultura/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-nemocne-
deti-slusny-obnos-
penez/?fbclid=IwAR3jysbEUYn9SQVmDeTODeT7sbO2hKtM4rlY62l3YChuFIjEoNdaDiWc5JM 
 
Nová večerní Praha, 25. 8. 2021 
https://www.vecerni-praha.cz/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-onkologicky-nemocne-deti-
slusny-obnos-penez/ 
 
Musicserver.cz, 25. 8. 2021 
https://musicserver.cz/clanek/66268/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-nemocne-deti-slusny-
obnos-penez/ 
 
Novinky, 28. 9. 2021 
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-lekarka-pandemie-utlumila-paliativni-peci-o-deti-
40373202#utm_content=freshnews&utm_term=paliativn%C3%AD%20l%C3%A9%C4%8Dba&utm_m
edium=hint&utm_source=m.search.seznam.cz 
 
Radio Proglas, 14. 9. 2021 
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-09-14-09-00-
00/?fbclid=IwAR2I2eBwAky3xhhxN4EN5rZbasMjMnEmUbmMH7RH9WFNw6CvQkholcu0CcE 
 
iDnes, 17. 1. 2022 
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/detska-onkologie-nemoc-lucie-
hrdlickova.A211217_141929_zdravi_frum 

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/677004/podcast-rodice-tezce-nemocnych-deti-taky-potrebuji-dovolenou-rika-lekarka-hrdlickova.html?fbclid=IwAR3hXZLOLFf0XMZxVj0Erky5mH7Qb8shVvohQNN4YBil6o1IFL4iyLMhHiU
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/677004/podcast-rodice-tezce-nemocnych-deti-taky-potrebuji-dovolenou-rika-lekarka-hrdlickova.html?fbclid=IwAR3hXZLOLFf0XMZxVj0Erky5mH7Qb8shVvohQNN4YBil6o1IFL4iyLMhHiU
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/677004/podcast-rodice-tezce-nemocnych-deti-taky-potrebuji-dovolenou-rika-lekarka-hrdlickova.html?fbclid=IwAR3hXZLOLFf0XMZxVj0Erky5mH7Qb8shVvohQNN4YBil6o1IFL4iyLMhHiU
https://prazsky-magazin.cz/kultura/hudba-kultura/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-nemocne-deti-slusny-obnos-penez/?fbclid=IwAR3jysbEUYn9SQVmDeTODeT7sbO2hKtM4rlY62l3YChuFIjEoNdaDiWc5JM
https://prazsky-magazin.cz/kultura/hudba-kultura/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-nemocne-deti-slusny-obnos-penez/?fbclid=IwAR3jysbEUYn9SQVmDeTODeT7sbO2hKtM4rlY62l3YChuFIjEoNdaDiWc5JM
https://prazsky-magazin.cz/kultura/hudba-kultura/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-nemocne-deti-slusny-obnos-penez/?fbclid=IwAR3jysbEUYn9SQVmDeTODeT7sbO2hKtM4rlY62l3YChuFIjEoNdaDiWc5JM
https://www.vecerni-praha.cz/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-onkologicky-nemocne-deti-slusny-obnos-penez/
https://www.vecerni-praha.cz/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-onkologicky-nemocne-deti-slusny-obnos-penez/
https://musicserver.cz/clanek/66268/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-nemocne-deti-slusny-obnos-penez/
https://musicserver.cz/clanek/66268/pokac-se-slovackovou-vyzpivali-pro-nemocne-deti-slusny-obnos-penez/
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-lekarka-pandemie-utlumila-paliativni-peci-o-deti-40373202#utm_content=freshnews&utm_term=paliativn%C3%AD%20l%C3%A9%C4%8Dba&utm_medium=hint&utm_source=m.search.seznam.cz
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-lekarka-pandemie-utlumila-paliativni-peci-o-deti-40373202#utm_content=freshnews&utm_term=paliativn%C3%AD%20l%C3%A9%C4%8Dba&utm_medium=hint&utm_source=m.search.seznam.cz
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-lekarka-pandemie-utlumila-paliativni-peci-o-deti-40373202#utm_content=freshnews&utm_term=paliativn%C3%AD%20l%C3%A9%C4%8Dba&utm_medium=hint&utm_source=m.search.seznam.cz
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-09-14-09-00-00/?fbclid=IwAR2I2eBwAky3xhhxN4EN5rZbasMjMnEmUbmMH7RH9WFNw6CvQkholcu0CcE
https://www.proglas.cz/program/detail-poradu/2021-09-14-09-00-00/?fbclid=IwAR2I2eBwAky3xhhxN4EN5rZbasMjMnEmUbmMH7RH9WFNw6CvQkholcu0CcE
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/detska-onkologie-nemoc-lucie-hrdlickova.A211217_141929_zdravi_frum
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/detska-onkologie-nemoc-lucie-hrdlickova.A211217_141929_zdravi_frum


 

 
 
FINANČNÍ ZPRÁVA 2021 - vyplněno v celých Kč  

  

Příjmy  

Dary fyzických a právnických osob 177 486 Kč 

Dary přijaté veřejná sbírka bankovní účet 237 452 Kč 

Prodané předměty veřejná sbírka 3 390 Kč 

Přijatá dotace MZ 0 Kč 

Dary přijaté nepeněžní 24 800 Kč 

Banka kladné bonusy 280 Kč 

  

Výdaje  

Dary poskytnuté jiným neziskovým subjektům 100 000 Kč 

Dary nepeněžní zúčtování 24 800 Kč 

Spotřební materiál - přímo akce 0 Kč 

Spotřební materiál - provoz 0 Kč 

Služby - přímo akce 109 285 Kč 

Služby - provoz (reportáže MNŽ, drobné sl.) 99 629 Kč 

Osobní náklady 60 000 Kč 

Bankovní poplatky 1 428 Kč 

Bankovní poplatky sbírkový účet 1 175 Kč 

  

Hospodářský výsledek 2021 47 091 Kč 

  

  

Další informace z rozvahy  

Pokladna 165 Kč 

Bankovní účet běžný 937657 

Bankovní účet sbírkový 330 977 Kč 

Pohledávky 36 906 Kč 

Poskytnuté zálohy  0 Kč 

Časové rozlišení - náklady příštích ob. 24 395 Kč 

Závazky 7 645 Kč 

Závazky z pracovněprávních vztahů 5 000 Kč 

Časové rozlišení - výdaje příštích ob. 0 Kč 

 
  



 

 
 
 
Návrh akcí na rok 2022 
 
Plán akcí projektu na rok 2022 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.  
V roce 2022 bychom rádi uskutečnili mimo tuzemských akcí také zahraniční zájezd do německého 
Legolandu, který se v době před pandemií covid-19 těšil velkému zájmu.  
Rovněž diskutujeme o podpoře dětských pacientů přímo na oddělení v okamžiku zahájení léčby, pro 
které chystáme dárkový balíček v souvislosti s prvním pobytem na oddělení dětské onkologie.  
Aktivně se podílíme na přípravě knihy pro děti s tématem dětské onkologie, ktrá by měla být vydána 
v polovině příštího roku. 
 
 
 
Plán akcí 2022 
 

 kulturní představení Praha   
 Fajnpark  
 akce Den s Porsche 
 Legoland Německo 
 Daruj hodinu letu Kroměříž  
 My se toho nebojíme, my si z toho vystřelíme III. 
 exkurze na letišti Václava Havla  

 
 
  



 

 
 
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům, bez kterých bychom nemohli pomáhat 
(v abecedním pořadí a bez titulů) 
 
Aerokub Hořovice; Aquapark Babylon a Funpark Liberec; Asociace TOM ČR; Babicová Marta; Bartoš 

Pavel; Bártová Martina; Bělovská Marcela; ComAp a.s.; Divadlo Kalich; Dejvícepraze festival; Fialová 

Silvie;  Galatíková Anežka;  Hamrová Daniela; Harapát Petr; Havlíček David; Hrdlička Jan; Hujacová 

Andrea; Huleja Martin; Illová Jana; Joachim Jakub; Jung Tomáš;  Klíma Milan; Klusáček Radek; 

Korotcenkova Marija; Kössler Viktor; Kováčová Andrea; Králíková Lenka; Králová Lenka; Kupec Pavel; 

Majer Josef; Matouš Lukáš; Microsoft; Milata Antonín Sebastian; Mirakulum zábavní park; MKSH, 

příspěvková organizace Hostivice; Muchková Pavla; Pácaltová Eva; Písková Růžena; Podzimková Eliška; 

Pokáč s.r.o., Polypress s.r.o.; Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.; Přikryl Martin; Sedláček Miroslav; Sladká 

Petra; Slováčková Anna Julie; Sochořová Zdeňka; SPINFLO s.r.o.; Starecek Michal;  Šafařík Pavel; 

Šandera Štěpán; Šmídová Dagmar; Šoupa Milan; Střelecký klub Chaloupky; Šťastný Dan; Talská 

Marcela; Tichá Jitka; Tichotovi Phillippa a David; Tomšejová Barbora; Vachovec Stanislav; Žáková 

Kamila; Žižka Petr. 

 
 
Děkujeme i všem ostatním za pomoc a podporu. 
MŮJ NOVÝ ŽIVOT, z. s. pracoval v roce 2021 ve složení: 

Lucie Hrdličková, Dana Ipserová, Marcela Žižková 
  



 

 

 

 



 

 


