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Nadační fond Pink Bubble

Vážení přátelé,

předkládáme Vám zprávu o dalším roce činnosti Nadačního fondu Pink Bubble.
Už pět let jsme tady pro náctileté děti, slečny a mladé muže, bojující s nádorovým onemocněním,
a také pro ty, kteří se po léčbě zotavují a navracejí do běžného života.
Onkologické onemocnění dnes lékaři dokáží ve většině případů úspěšně léčit, často však nemohou
zabránit vážným fyzickým či psychickým následkům léčby. A ani negativní sociální a ekonomický vliv
na pacienty a jejich blízké okolí nelze přehlížet. Snažíme se proto přispívat k tomu, aby mladí pacienti
prožívali hezké, obyčejné i nevšední chvíle, měli často důvod k úsměvu a prožívali každý den co nejvíc
podle svých vlastních představ.
Plníme tajná přání těch, kteří se nám se svými sny svěří, pořádáme společné terapeutické pobyty
a poskytujeme jednorázové finanční příspěvky na pomůcky usnadňující pohyb, rehabilitaci či
studium. Rodiny pacientů podporujeme finančně i materiálně a jsme připraveni udělat téměř cokoli,
co by mladým bojovníkům mohlo pomoci zpátky na startovní čáru.
Velice si vážíme Vaší velkorysé podpory a děkujeme, že našim „bublinám“ držíte palce.

Martina Šmuková
&
tým Nadačního fondu Pink Bubble

ÚČEL NADAČNÍHO FONDU
Nadační fond Pink Bubble byl v roce 2012 založen za účelem všestranné podpory dětí a mladých dospělých,
kteří podstupují nebo již absolvovali léčbu onkologického onemocnění. Zejména se Nadační fond Pink Bubble
zaměřuje na tyto oblasti:
Organizace a podpora projektů zdravotně sociálního charakteru pro dětské, mladistvé a mladé dospělé
onkologické pacienty.
Poskytování nadačních příspěvků za účelem zakoupení rehabilitačních, léčebných a jiných pomůcek či zařízení
usnadňujících onkologickým pacientům léčbu, pohyb, následnou rekonvalescenci a podporujících jejich
samostatnost.
Podpora při uplatnění onkologických pacientů na trhu práce a podpora jejich dalšího vzdělávání.

JAK POMÁHÁME
POŘÁDÁME AKTIVITY PRO PACIENTY V LÉČBĚ I V OBDOBÍ REKONVALESCENCE
Pro mladé lidi, izolované dlouhými měsíci trvajícím bojem s onkologickým onemocněním, je důležité postupně
se navracet do běžného každodenního života. Někteří se adaptují téměř okamžitě, jiným proces z různých
důvodů trvá mnohem déle, třeba i několik let. Právě pro ně pořádáme každoročně několik ozdravných,
zážitkových a terapeutických pobytů. I letos jsme proto nesmírně ocenili silné partnery v projektu „Ozdravné
a resocializační pobyty pro mladé pacienty po onkologické léčbě“, zejména Nadaci ČEZ, společnost Sanofi
a Nadaci Kooperativa. Díky nim jsme byli schopni financovat společná setkávání pacientů, kteří cítí potřebu
sdílet své zkušenosti s ostatními a pozvolna se tak adaptovat na novou realitu, často poznamenanou fyzickými
nebo psychickými následky léčby.
POBYTY
12. - 18. 3.

Zimní tábor, Velká Úpa | s podporou Nadace ČEZ

Oblíbený týdenní pobyt v Krkonoších pro padesátku pacientů a jejich kamarádů se vydařil i tentokrát. Při
lyžování, snowboardingu a hrách na sněhu se skvěle relaxuje, ba co víc, nenápadně se překonávají vnitřní
hranice a obavy z toho, co teď, po léčbě, vlastně dokážu. Zvlášť, když člověka při tréningu vede třeba
olympionik Martin Černík. Při ručním tvoření plyne řeč sama, snadněji se mluví i o složitějších tématech
a v blízkosti kamarádů je hned lépe na duši. Děkujeme všem, kteří nám ozdravný zimní týden umožňují, hlavně
paní ředitelce Nadace ČEZ Míše Žemličkové a všem jejím kolegům. A stejně srdečný dík patří dárcům
i příznivcům Pink Bubble a dobrovolníkům, kteří se starají o program a zábavu.
29. 6. - 2. 7.

Miniprázdniny, Praha | s podporou Nadace ČEZ

Se skupinou čerstvě dospělých Bublinek jsme prožili pět nezapomenutelných dní v Praze. Slečny a kluci, kteří
před různě dlouhým časem ukončili aktivní onkologickou léčbu, nabírali sebedůvěru při zorbingu na Vltavě
a skoky na trampolínách ve Freestyle parku Kolbenka. Inspiraci čerpali povídáním o životě s olympionikem
Petrem Koukalem a dostali taky příležitost kreativně se vyjádřit animováním vtipných spotů s tvůrci
z Aerofilmu. Koncertem kapely Bedřich&Zoufalci, návštěvou divadla La Fabrika a prohlídkou muzea voskových
figurín Grévin jsme pobyt obohatili o nezbytnou kulturu. Jeden extra speciální den s výukou etikety pro nás
připravili zaměstnanci společnosti L'Oréal. Veliký dík patří Nadaci ČEZ, s jejíž podporou můžeme ozdravné
a zážitkové pobyty pořádat.
3. - 7. 8.

Pink Bubble Crusoe, Orlická přehrada

Čtyři prázdninové dny prožily naše Bubliny na hladině přehrady Orlík. S větrem v zádech a sluncem nad hlavou
se učili plachtit, vyzkoušeli, jak přežít ztraceni v přírodě a prošli minikurzem sebeobrany i první pomoci v širé
pustině. První sladkovodní Pink Bubble výprava mladých dívek a kluků, jejichž život poznamenala rakovina,
dopadla skvěle. Děkujeme společnostem Outdoor Survival a Elisport za perfektní péči a našim bublinovým
dobrovolníkům za krásné zážitky.

„Ahoj všichni v Bublince,
trošku pozdě (omlouvám se, nestíhám), zato vřele a upřímně moc moc děkujeme za pobyt Dandy
s Vámi. Byl nadšený, spokojený a moc rád, že jste ho vzali a byl na takové zajímavé akci. Užil si to
velmi a my jsme Vám opět, jako pokaždé, když nám jej vrátíte plného dojmů, vděční. Moc moc
děkujeme.“
rodiče

1. - 4. 12.

Rodinný Modřín, Velká Úpa, Krkonoše | s podporou Sanofi a Nadace Kooperativa

Ti, kteří už před časem nad onkologickou nemocí zvítězili a sami kdysi využívali podporu nadace, teď připravují
víkendové programy pro nejmladší marody a jejich nejbližší. Cílem je, aby mohly být celé rodiny alespoň pár dní
pospolu. Aby si maminky mohly povídat, chvilku se starat jen o povrchnosti a připadat si zase krásné. A tatínci
aby se kreativně vyřádili a na okamžik nemuseli myslet na to, jak z jednoho platu uživit rodinu a postarat se
doma o zdravého sourozence. Aby si sestra s bráškou mohli hrát spolu a aby se nikdo na nikoho nekoukal skrz
prsty, protože řeší jiné věci, a protože tomuhle světu a problémům nerozumí. Děkujeme všem, kdo se na
programu podíleli, děkujeme za úsměvy a trpělivost! Hlasité i nevyřčené díky účastníků a jejich objetí jsou nám
největší odměnou. Je nám velkou ctí, že se víkend tolik podařil také díky velkorysým příspěvkům Nadačního
fondu Kooperativa a společnosti Sanofi. Děkujeme!
ZÁŽITKY
7. 2.

Natáčení filmu Pohádky pro Emu, Praha

Režisér a dobrodruh Rudolf Havlík pozval několik našich „bublinek“ na natáčení rodinné komedie Pohádky pro
Emu. V jedné scéně si děti i rodiče zahráli dokonce s Ondrou Vetchým a Aňou Geislerovou - právě když hořel
čert! Rudo, děkujeme za parádní zážitek pro čerstvě vyléčené onkologické pacienty, a přejeme tvému filmu
úspěch a spousty diváků!
8. 6.

Vivaldianno, Praha

Michal Dvořák, rocker z kapely Lucie a náš kamarád, pozval Bubliny na unikátní multimediální show
Vivaldianno. Coby autor, producent a interpret v jedné osobě dokázal v této neuvěřitelné podívané namíchat
koktejl hudby, obrazu a mluveného slova, na který se nezapomíná. A my za ten nevšední zážitek ze srdce
děkujeme!
24. 9.

Fandíme Petrovi, Praha

Petr je mladý zapálený sportovec, který se následkem onkologické léčby neobejde bez vozíku. Nedávné
mistrovství republiky vozíčkářů ve stolním tenise odehrál s absolutním nadšením, stejně jako všichni jeho
soupeři. A bylo jasné, že o medaile sice jde (!), ale všudypřítomná radost ze sportu je ještě o něco důležitější.
Velmi děkujeme společnosti Kinstellar za velkorysý příspěvek, díky němuž jsme Petrovi mohli poskytnout částku
115.000 korun na koupi nového vozíku.

PLNÍME PŘÁNÍ PACIENTŮ
V roce 2016 jsme splnili přání 32 pacientům a předali jim dárky v celkové hodnotě 261.987 korun. Byly mezi
nimi tradiční a oblíbené mobilní telefony, fotoaparáty a notebooky, ale také lednice, detektor kovů nebo
sportovní kuše. Také jsme zprostředkovali několik krásných, úplně speciálních zážitků, a bojovníkům
s rakovinou tak splnili jejich tajná přání.
„Ahoj, jmenuji se Sebastián. Po delších zdravotních problémech lékaři před dvěma
lety zjistili, že mám dva nádory v hlavě. Léčba začala chemoterapií a pokračovala
ozařováním. Teď už jsem po léčbě a cítím se dobře. Jsem rád venku v přírodě a hrozně
mě zajímá hledání starých kovových věcí, mincí a nábojnic pomocí hledačky.
V budoucnu bych se tím rád zabýval, a proto vám chci poděkovat za splnění mého
velkého přání – mít svůj vlastní detektor kovů!“
Sebastián, 13 let

POSKYTUJEME FINANČNÍ POMOC
Jednorázovým příspěvkem ve výši 10 až 20 tisíc Kč jsme podpořili 22 rodin v náročné životní situaci, do níž se
dostaly v souvislosti s onkologickou léčbou svých dětí. Projekt finančně zaštítil pan Aleš Karo a společnost 3M,
kterým velice děkujeme. Příspěvky rodinám poskytujeme pouze na doporučení odborných pracovníků
onkologických pracovišť a celková částka činila 598.000 korun.
„Pavel chodí do druhého ročníku Obchodní akademie a jednou by se chtěl živit jako IT technik.
Nedávno se mu znovu objevil nádor ve stehně, stejně jako tomu bylo poprvé, v jeho 12 letech.
Pavel má sestru - dvojče. Maminka pobývá s Pavlem v nemocnici, a protože otec dětí je ve
vazbě, zůstala na vše sama. Aby toho nebylo málo, maminka je celoživotně odkázána na užívání
léků na podporu krvetvorby. Pavlova sestra zdědila stejnou chorobu a navíc má astma.
Finanční příspěvek, který jsme rodině poskytli, pomohl překlenout období, než začala maminka
pobírat dávky v době péče o nezletilé dítě.“
Renáta Němcová, manažerka projektů pro pacienty

UBYTOVNA A KANCELÁŘ
I během tohoto roku využili klienti Pink Bubble a jejich rodiny naši ubytovnu, kterou jsme vytvořili hned vedle
kanceláře nadačního fondu. Slouží jako dočasné útočiště nejen během povinných kontrol a návštěv pražských
zdravotnických zařízení, ale i ke krátkodobému ubytování v období brigád či prvních pracovních příležitostí.
Ubytovat se zde mohou mimopražští pacienti i v rámci svých volnočasových a kulturních aktivit a nejčastěji zde
přespávají během dobročinných akcí Nadačního fondu Pink Bubble, s jejichž organizací Bublinky pomáhají jako
nadšení dobrovolníci.

JAK JSTE NÁM POMOHLI VY, NAŠI DÁRCI
30. 3.

Toyota pro Pink Bubble, Praha

S novým rokem nás přivítala krásná zpráva o navázání dlouhodobé spolupráce se společností Toyota Central
Europe Czech. V březnu jsme z rukou pana ředitele Martina Pelešky převzali klíčky od nového užitkového vozu
Toyota Proace, jehož zapůjčením za symbolickou cenu jsme pro náš tým získali bezpečného a praktického
pomocníka. Dnes už si bez posily na čtyřech kolech naši práci nedovedeme vůbec představit. Moc děkujeme!
2. 5.

Divadlo Boski, Praha

Poděkování posíláme amatérskému souboru Boski za úžasné tvůrčí nadšení a letitou podporu. Bláznivá
komedie s výtěžkem pro naši nadaci nám i letos udělala obrovskou radost. Děkujeme pánům Michalu
Němečkovi a Petru Šircovi za přízeň, fandíme vám!
11. 6.

Milujeme Prosecco, Praha

Festival Milujeme Prosecco už potřetí přizval ke spolupráci naši Pink Bubble. Bublinky podporují bublinky, to se
nám moc líbí, a tak jsme hned ráno postavili stánek a prodejem předmětů s motivy růžové bubliny sbírali
drobné pro mladé onkologické pacienty. Moderátor Libor Bouček představil činnost naší nadace hostům
a Martina Šmuková převzala z rukou ředitele festivalu Michala Štěpánka šek na 35.000 korun. Děkujeme za
dlouhodobou podporu a symbolicky připíjíme na zdraví!
24. -25. 6.

Bubble bazar, Praha

Děkujeme Pidivadlu a Café Letka za poskytnutí krásných prostor pro náš charitativní Bubble bazar. Během
víkendu jsme prodejem odložených kousků získali pro Pink Bubble 36.000 korun a pozapomenutým oděvům
darovali druhou šanci v rukou nových majitelek. Děkujeme všem, kteří přišli, nakoukli a nakoupili, a taktéž náš
dík posíláme těm, kteří věnovali své krásné kousky - jen se po nich zaprášilo.
2. 7.

Energyfest Nadace ČEZ na karlovarském festivalu, Karlovy Vary

Hned v úvodu 51. ročníku karlovarského filmového festivalu uspořádala Nadace ČEZ velký koncert. Vystoupily
kapely i interpreti nejzvučnějších jmen a naproti hlavnímu pódiu se ve stejnou chvíli šlapalo na oranžových
rotopedech pro naši Pink Bubble. Neuvěřitelných 248.000,- nám pomohl osobně vyšlapat i předseda správní
rady Nadace ČEZ, pan Daniel Beneš, taky prezident festivalu pan Jiří Bartoška, náš patron a kamarád herec Jiří
Dvořák, pořádně se zapotil a vyšlapal spoustu tisíc i Jaromír Jágr a dlouhá fronta dalších statečných! Děkujeme
paní ředitelce Nadace ČEZ Míše Žemličkové, řediteli marketingu ČEZ panu Filipu Sirotkovi, celému
organizačnímu týmu a úplně všem, kteří pomohli.
9. 7.

Tenis pro život, Praha

Šestnáct dvojic tenisových nadšenců se utkalo začátkem prázdnin v areálu TK Sparta Praha v turnaji TENIS PRO
ŽIVOT. Dobročinné klání pro Pink Bubble uspořádali tři tenisoví mušketýři Marek Moravec, Jaroslav Beránek
a Jakub Lustyk a přizvali k němu vzácné hosty. Pozdravit hráče přišel taky mladý talent Jiří Veselý a patronát nad
celou akcí laskavě převzal pan profesor Luboš Petruželka, přednosta onkologické kliniky 1. LF UK. Zvítězila
dvojice Antonín Panenka + Lukáš Vrňák, dobrý pocit však měli úplně všichni. Pink Bubble totiž získala 40.000
korun na splněná přání onkologických pacientů. Moc děkujeme!

22. 7.

Sportem plníme sny, ČR

Klára Zelenková, spoluorganizátorka projektu Sportem plníme sny, vyzvala své běžecké přátele, aby během
května poslali za každý uběhnutý kilometr korunu na účet Nadačního fondu Pink Bubble. Takto se během
jediného měsíce sesbíralo neuvěřitelných 92.993 Kč, díky nimž onkologickým pacientům pomůžeme splnit tajná
přání. Mnohokrát děkujeme Kláře i všem sportovcům, kteří našim "bublinkám" poslali tento krásný dárek
a spolu s ním vzkaz, že na to vůbec nejsou sami.
27. 7.

Dark Side Bazar, Praha

Digitální a komunikační agentura Dark Side uspořádala ve svých prostorách charitativní bazárek ve prospěch
Pink Bubble. Pod taktovkou Aničky Kaldararové utráceli hosté své peníze za výborné občerstvení, darované
oblečky i osvěžující nápoje, to vše s vědomím, že podporují dobrou věc. O zábavu se postaralo trio Koko
Comedy a o vizáž hostitelky i mnoha zákaznic dámy z Mary Kay. Výtěžek ve výši 15.000 korun převzala s velkým
díkem Martina Šmuková.
13. 8.

Run In Colors, Praha

Běh s veselými barvami a ještě veselejším posláním Run In Colors přináší v Čechách, na Moravě i na Slovensku
spoustu radosti. Na pražském Vítkově se sešlo sedm set nadšenců a formou startovného přispěli Pink Bubble
bezmála 70.000 korun. Děkujeme Adamu Horákovi a jeho týmu, účastníkům i kolegům za skvělou atmosféru
a za podporu našich Bublinek!
23. 9.

Pink Bubble Charity Golf, Beroun

V pátek 23. září jsme se po roce sešli na krásném hřišti berounského Golf Clubu, abychom během dobročinného
turnaje získali prostředky pro mladé lidi, kterým zkomplikovala život rakovina. Formou startovného jsme
shromáždili krásných 435.000 korun, díky nimž vypravíme naše klienty na zážitkovou plavbu po moři. Produkční
náklady turnaje se nám i tentokrát podařilo udržet téměř na nule, a to především díky pochopení našich
hlavních golfových partnerů Beroun Golf Clubu a restauraci Kampa Group. A také zásluhou lidí, kteří turnaj
připravili bez nároku na honorář. Srdečný dík za laskavou, velkorysou a dlouhodobou přízeň posíláme všem
našim laskavým partnerům a jejich týmovým hostům; Vojtěchu Matějčkovi a Michalu Tůmovi děkujeme za
pozvání na berounské hřiště, Ivaně Chvátalové za moderování turnaje, hostům z řad umělců a sportovců, mezi
nimiž byli také Jiří Bartoška, Ondřej Soukup, Kryštof Michal, Antonín Panenka, Jan Železný, David Pospíšil
a mnoho dalších za čas, pohodu a podporu. Moc děkujeme!

4. 10.

Sephora – podzimní setkání, Praha

I letos jsme s radostí a vděkem přijali nabídku společnosti Sephora, jejíž luxusní parfumerie po celé České
republice nabízely svým zákazníkům v předvánočním čase černobílého plyšového králíčka Mr Carrot. Získali
jsme touto cestou na pomoc našim Bublinkám úžasných 60.000 Kč. Děkujeme týmu Sephora a jmenovitě
dámám Karin Laukové a Haně Vosátkové za dlouhodobou podporu, moc si jí vážíme!
28. 10.

Birdie Golf Tour 2016, ČR

Pořadatelé Birdie Golf Tour 2016 obohatili šňůru klasických otevřených turnajů napříč Českou republikou
o vloženou tipovací soutěž. Pětina ze všech získaných prostředků putovala do speciální kasičky a na konci
sezóny jsme pro Pink Bubble převzali krásných 12.250 korun. Mockrát děkujeme Martinu Kučerovi, jeho
kolegům i hráčům!
7. 11.

ghd pro Pink Bubble, Praha

Společnost ghd se zabývá péčí o krásu a kvalitu vlasů. A protože je pro firmu důležitá i krása vnitřní, věnovala
250 korun z každého prodaného produktu ze speciální růžové předvánoční edice Nadačnímu fondu Pink
Bubble. Prostřednictvím limitované řady se pro naše bublinky podařilo vysbírat sedmdesát tisíc korun, které
využijeme v následujícím roce. Veliký dík!
21. 11.

Spirit Beads, Praha

Nádherné náramky z balijských polodrahokamů vytvořila pro Nadační fond Pink Bubble mladá talentovaná
majitelka značky Spirit Beads, Jarmila Hromádková. Jsou z růženínu a na stříbrném komponentu je vedle loga
Spirit Beads vyražen i název naší Pink Bubble. Polovina z ceny každého náramku putovala na splněná přání
léčených pacientů a celková částka těsně přeskočila padesát tisíc korun. Z celého srdce děkujeme!
23. 11.

Krámek pro děti, ČR

Internetový obchod Krámek pro děti nás podporuje jedním procentem z každého uskutečněného nákupu. Ve
spolupráci s autorkou Ivanou Bartákovou navíc majitelé vydali sešit půvabných dětských omalovánek, jejichž
zakoupením mohli zákazníci obchůdku naší Pink Bubble také přispět. Moc děkujeme paní majitelce Tamaře
Kučerové i jejím klientům.
10. 12.

League5 Kids Market, Praha

Sportovní nadšenci Johan Cheikh a Andrew Argent v Praze trénují malé mezinárodní školáky fotbal. Přišli
s hezkým nápadem uspořádat dobročinný dětský bazar s výtěžkem pro Pink Bubble, kde by prodávat
a nakupovat mohly vedle svých rodičů i samotné děti. Vlastními silami tak malí fotbalisté a jejich kamarádi
pomohli marodícím vrstevníkům splnit jejich tajná přání. Děkujeme za nápad a za krásných 10.121 korun.
6. 12.

Dobročinný jarmark ve společnosti Sanofi + Zentiva, Praha

Společnosti Sanofi a Zentiva pravidelně pořádají interní vánoční a velikonoční jarmark. Těší nás, že jsme se
s Pink Bubble mohli připojit ke kolegům z dalších neziskovek a zaměstnancům firmy nabídnout dárkové
předměty včetně drobností, které osobně vyráběli onkologičtí pacienti v době našich ozdravných pobytů na
horách. Moc děkujeme.

13. 12.

Vánoční trhy s kavárnou Drbárna, České Budějovice

Díky pozvání časopisu Budějcká Drbna jsme se letos představili na městských vánočních trzích. Do stánku
s proslavenou kavárnou Drbárna se lidé chodili zahřát nejen voňavou kávou, ale také naším dobročinným
kulichem s logem FxCK CANCER a nebo třeba hřejivým pocitem, že koupí drobnosti od Pink Bubble udělali malý
krůček k velkému úsměvu našich bublinkových marodů. Děkujeme!
21. 12.

Newton College, strom splněných přání, Brno

Vánoční sbírku na podporu nemocných bublinek uspořádali studenti soukromé vysoké školy Newton College.
Pacienty potěšili příspěvkem na splněná přání v celkové výši 6.713 korun. Moc děkujeme!

KDE JSME BYLI VIDĚT

13. 2.

Den dětské onkologie, Praha

Druhý ročník osvětové akce, zaměřené na problematiku onkologického onemocnění v dětském věku,
uspořádala paní doktorka Lucie Cingrošová ve spolupráci se sdružením Haima v centru Prahy. V první části
programu nabídli organizátoři rozhovory a besedy s lékaři i rodinami malých pacientů, druhá část už mířila na
širokou veřejnost. My jsme v našem růžovém stánku informovali kolemjdoucí zájemce o činnosti Nadačního
fondu Pink Bubble, o našem poslání i o statečných „bublinách“, klientech, s nimiž se potkáváme. Nakonec
večerní ulice prozářil lampionový průvod, v němž účastníci mladým onkologickým bojovníkům vyjádřili
solidaritu, podporu a úctu.
31. 5.

Zahradní slavnost, MŠ Bambino, Praha

Mezinárodní školka Bambíno pozvala své děti a jejich rodiny na Zahradní slavnost. Jako přípravu na prázdniny
i letní řádění, ale hlavně coby rozlučku s těmi, kteří už po prázdninách nastoupí do prvních tříd. U chystání
odpoledne plného legrace a her nechyběla ani naše Bublinka Bára, která se trpělivě věnovala těm nejmenším.
Bambíňata se domluvila, že umístí ve své školce kasičku a pokusí se nasbírat peníze pro holky a kluky z Pink
Bubble. Děkujeme paní ředitelce za krásný nápad a všem dětem, rodičům i slečnám učitelkám za energii, s níž
jej realizují!
1. 6.

Den dětí ve FN Motol, Praha

Rádi se vracíme na Terapeutickou zahradu ve FN Motol, kterou jsme pro místní malé i větší marody vybudovali
v roce 2014. Je fajn vidět slečny a kluky, jak se venku odreagovávají od nemoci a vychutnávají si volný pohyb
a skotačení, proto jsme sem nadšeně přispěchali i na oslavy dne dětí. Bývalé, dnes už dospělé pacientky Bára
a Míša přinesly hromadu drobností do tomboly a celé odpoledne strávily s usmívajícími se prťaty. Akci
připravila sestřička Darinka Kozlik, která v Motole šéfuje dětskému koutku a hraní si s malými pacienty je pro ni
zábavou i posláním.
24. 6.

Maturantka roku 2016, České Budějovice

Od samého začátku má Pink Bubble věrného partnera v soutěži Maturantka roku. Jedna z největších soutěží
krásy v ČR, která vyhlašuje nejzajímavější z přihlášených maturujících středoškolaček, podporuje projekty pro
onkologicky nemocné náctileté pacienty nejen finančně, ale také pomocí osvěty a propagace. Děkujeme
pořadatelům soutěže, manželům Matouškovým, i všem partnerům za jejich přízeň. A finalistkám držíme palce
v plnění dalších snů.
5. – 6. 8.

High Jump Festival, lom Hříměždice

Závod v jednom z nejatraktivnějších extrémních sportů, účast předních světových skokanů, nadupaný
doprovodný program, koncerty, ukázky sportů, ale i prezentace neziskovek. To vše je k nalezení v hříměždickém
lomu a my jsme s Pink Bubble mohli být letos u toho. Děkujeme Petru Vančurovi a jeho týmu za pozvání a za
péči.

18. - 20. 8.

Hip hop kemp, Hradec Králové

Pořadatelé hudebního festivalu Hip hop kemp se každým rokem snaží podpořit mladé lidi z Pink Bubble, kterým
zkomplikovalo život onkologické onemocnění. Pravidelně zvou naše „bubliny“ na festival a prostřednictvím
veřejné sbírky přidávají peníze na splněná přání pacientů v aktivní léčbě. I letos děkujeme pořadatelům Lucii
a Radkovi Maliníkovým za podporu a Lucii Cígerové a jejím přátelům za obrovskou snahu nám během akce
přispět svou energií a uměním!
17. 9.

Město jinak, Jirečkova, Praha

Na pouličním festivalu Zažít město jinak, jehož cílem je setkávání lidí žijících v sousedství, ochutnávka specialit
lokálních restaurací či prezentace organizací, se Pink Bubble letos představila už podruhé. Atmosféra byla
veselá, ulice plné barevných stánků a noví příznivci se také objevili. Děkujeme firmě Fuji za zapůjčení
fotoaparátu Instax, Lence Veselé za její energii a velkou pomoc a vůbec všem našim skvělým sousedům! Je nám
u nás na sedmičce fajn.
25. 9.

Vypouštění Lodiček štěstí, Štvanice, Praha

Poslední zářijovou neděli jsme prožili v příjemné společnosti na břehu Vltavy. Zábavné odpoledne s nabitým
programem dostalo po setmění ještě krásnou tečku, když jsme na hladinu řeky společně pustili voskové lodičky
pro štěstí. Magický pohled na zapálené plachetničky umocnil pocit, že akce podpořila naši růžovou bublinu
a o činnosti Nadačního fondu Pink Bubble se dověděla další spousta lidí. Děkujeme!
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