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V Praze, 8.6.2015
Vážená paní Pilková,
přijměte prosím moje upřímné poděkování za podporu Nadačnímu fondu pro protonovou terapii
s pořádáním Dětského dne, který proběhl ve čtvrtek 4.6.2015. Stovka dětí - malí pacienti
protonového centra, děti z blízkého Klokánku, děti z dětského domova ve Slaném, děti ze Speciální
základní školy v Chrudimi a děti zaměstnanců PTC i FN Bulovka si i díky Vaší pomoci užili odpoledne
plné her a zábavy. Zazpívat jim přišel Bohouš Josef, Ivan Hlas a zpěvák „doktorské“ kapely Bílá nemoc,
Zdeněk Hříbal .
Samozřejmě hlavním důvodem pořádání této akce je udělat radost dětem, které prožívají složité
období. Druhým neméně důležitým důvodem, který zapadá do celkové koncepce Nadačního fondu,
je vytvořit možnost setkání rodičů dětí aktuálně léčených s rodinami, které jsou už delší čas po léčbě.
Z takových setkání odcházejí rodiče nových pacientů posíleni nadějí a důvěrou v proces léčby právě
díky příběhům rodin, které léčbu absolvovali před nimi.
Letos takovou misi naděje plnila dvou a půl letá Taira po operaci nádoru hlavy, která si bez
jakéhokoliv zdravotního omezení užívala všechny atrakce nebo už opakovaně dvanáctiletý Miki po
léčbě meduloblastomu, který je dnes úspěšným studentem víceletého gymnázia i patnáctiletá
Kristýnka také po léčbě nádoru v blízkosti mozkového kmene, dnes studentka střední hotelové školy
a samozřejmě jejich rodiče, kteří otevřeně mluvili o průběhu léčby, obavách i následné radosti
z návratu do normálního života.
Ještě jednou tedy děkuji za podporu, bez níž bychom nemohli podobné akce pořádat. Ráda bych se
s Vámi podělila o krásné momenty, ke kterým jste přispěli i Vy, přikládám tedy pár fotografií. Další
informace včetně poděkování Vaší firmě můžete najít na http://www.proproton.cz/novinky/pres100-deti-oslavilo-detsky-den-v-protonovem-centru-v-praze/a Dětskému dni se věnovala také
reportáž na TV Nova. K dětskému dni se vrátíme i v dalším čísle Proton News, které Vám zašleme.
Vážená paní Pilková doufám, že nám zachováte přízeň a zůstanete dál našimi podporovateli. Dovolím
si Vás informovat o dalších akcích, na kterých bychom mohli případně spolupracovat.
Hezké léto Vám i všem Vašim zaměstnancům
Mirka Čejková
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