
RICHARD JARONĚK
pomáhá onkologii

VÝSTAVA V HOTELU DON GIOVANNI
22. 1. - 11. 2. 2018



Jako jeden z největších hotelů v Praze, 
velmi rádi podporujeme takto  
významnou kulturní akci.  
Věříme, že spojením našeho hotelu  
s výstavou Richarda Jaroňka  
a aktivitou „Pomáháme Onkologii“  
inspirujeme celou řadu návštěvníků
k jinému vnímání přírody  
a aktivnímu přístupu k pomoci těm,  
co to potřebují….

Vedení hotelu











26. 1. 2018 od 19:00   v hotelu Don Giovanni

PŘEDNÁŠKA RICHARDA JAROŇKA s dražbou originálních obrazů

- výtěžek z dražby a dobrovolného vstupného bude převeden na konto projektu

31. 1. 2018 od 19:00   v hotelu Don Giovanni

PŘEDNÁŠKA RICHARDA JAROŇKA 
s hostem večera Stevem Lichtagem - režisérem filmu Aldabra - Byl jednou jeden ostrov

- výtěžek z dražby a dobrovolného vstupného bude převeden na konto projektu



Projekt vznikl v polovině roku 2015 a jeho 
zakladatelem je společnost Jiří Křístek - Ofsito s.r.o.

Cílem projektu je dlouhodobé vytváření 
podmínek pro získávání finančních prostředků 
na nákup přístrojového vybavení
pro Onkologické centrum KNTB ve Zlíně.
Vakuová pumpa, diagnostický přístroj 
a aplikační místnost, vše v hodnotě 
cca 500 000 korun již slouží.

Celkový stav konta k 31. 12. 2017 je 705 000 korun.

WWW.POMAHAMEONKOLOGII.CZ

ZAKLADATEL PROJEKTU
www.ofsito.cz



Radost, zdraví, lásku, úspěch, pohodu … 
slova, která si přejeme ve svém životě nejvíce. 

Ne všichni jsme ale plni síly, zdraví,  
elánu a harmonie. 

Teprve když je něco špatně, 
uvědomíme si, 
že nic není samozřejmostí.

Zkusme se na chvíli zastavit 
a udělat něco pro ty druhé. 
A vlastně i pro sebe …

Marek Šikula
 

ZAKLADATEL PROJEKTU
www.ofsito.cz



Když mi ten dubnový den roku 2012 zazvonil mobilní telefon, netušil jsem, 
jak následující vteřiny ovlivní můj další pohled na život. 
Na druhém konci byl můj kamarád MUDr. Petr Utíkal z olomoucké  
nemocnice: … “to tvoje astma je zatím hračka, to není problém. 
Ale máme jiný - máš na 90% rakovinu prostaty a to v pokročilém stadiu. 
Hned zítra začneme věc řešit!”
Položil jsem telefon a chvíli zůstal sedět. Hlavou mi okamžitě proběhl  
ten nejhorší možný scénář. Za chvíli jsem vstal, oblékl bundu a šel ven.  
Potřeboval jsem jít na vzduch, abych tu zprávu vstřebal a promyslel,  
pokud se to tak dá nazvat, další postup … Komu to řeknu, komu ne,  
co musím zařídit zítra, co pozítří … kolik času mi zbývá …
Hned druhý den následovala konzultace s výborným diagnostikem 
v této oblasti, shodou náhod právě v hotelu Don Giovanni, kde probíhal 
lékařský kongres. Za měsíc operace a po ní pravidelné kontroly.  
Zpočátku hodně optimistické, později už méně. Následovala radioterapie, 
ale ani ta nepřinesla uklidnění, zákeřná nemoc se nechce vzdát.  
Zbývá jediné - bojovat. Nepodlehnout skepsi, že vše je ztraceno …
V osmašedesáti letech máte podstatnou část života za sebou. Odejít  
samozřejmě ještě nechcete, ale přece jenom jste život více méně prožili. 



Když ale vidíte na ozařování krásná mladá děvčata či kluky v bujném 
rozkvětu mládí, když míjíte pokoje těch nejmenších, v jejichž očích vidíte 
upření k naději, že bude lépe, nemůžete zůstat stranou. Hlavně pro ty 
nejmladší, které zákeřná choroba připoutala místo hřiště na nemocniční 
lůžko na mnoho dní, týdnů a často i měsíců, musíte něco udělat. Zapojit 
se do aktivity, která jim může nějak pomoci. Najednou máte pocit, že jste 
udělali něco pro druhé. Ale vlastně to děláte i pro sebe, protože  
zaměstnat mysl je při tomto onemocnění to zásadní. Ne nadarmo se říká,  
že pozitivní přístup je v tu chvíli ten nejlepší lék. Jsem přesvědčen,  
že nemluví pravdu ten, kdo říká, že se to dá hodit za hlavu … když se 
ráno v pět probudíte nebo při prvních náznacích obyčejných zdravotních  
problémů Vás to znovu a znovu dožene. Ale je potřeba znovu vstát a věřit, 
že ten zápas není předem prohraný!
A právě proto jsem uvítal aktivitu mých kolegů, s kterými více jak dvacet 
let organizuji v rámci Českého tenisového svazu vozíčkářů turnaje světové 
série v tomto sportu. Chceme alespoň trochu pomoci onkologickým  
pacientům: jejich oči k Vám vzhlížejí s nadějí - pomozte!

   PhDr. Jan Slepička, televizní komentátor



Dlouhodobě spolupracují na projektech pro onkologii.

SPORT A POHYB BEZ HRANIC ...



KOMPLETNÍ TISKOVÉ SLUŽBY
www.ofsito.cz







Jako herec vím, co je to mít stále málo času.  
A také si vážím toho, že mohu být zdravý  
a dělat to, co mám opravdu rád.  
Proto podporuji projekt Pomáháme onkologii, 
aby to opět mohli dělat i ti, 
kteří takové štěstí momentálně nemají.

Společně jsme silnější.

OLDŘICH NAVRÁTIL
ambasador projektu Pomáhejte onkologii


