MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Zdravotnické zařízení akreditované Joint Commission International a Spojenou akreditační komisí ČR

V Brně, 4. 1. 2013
Křest charitativního kalendáře Jadrana Šetlíka v MOÚ
Milí kolegové,
dovolte, abych vás pozvala na slavnostní křest kalendáře Jadrana Šetlíka na rok 2013,
nazvaného Osobnosti naší vlasti – odkaz budoucím generacím, který se uskuteční v Galerii
Žlutý kopec Masarykova onkologického ústavu v Brně (2. patro Švejdova pavilonu) ve
čtvrtek 10. ledna v 16:00 hodin. Kmotrem bude Laďa Kerndl.
Výtěžek z kalendáře, který vydal Nadační fond Mathilda, bude věnován Centru sociálních
služeb pro zrakově postižené v brněnských Chrlicích. Cena kalendáře je 500,- Kč a
bude při křtu všem zájemcům k dispozici.
Nadační fond Mathilda podporuje organizace a projekty, které nevidomým lidem
smysluplně pomáhají. Jeho hlavní myšlenkou je spojit dohromady lidi, kteří pomoc potřebují,
s těmi, kteří pomáhat mohou a chtějí, a s těmi, kteří vědí jak pomoci.
Proto vznikl již 4. kalendář, který bude pomáhat nevidomým a jejich čtyřnohým průvodcům.
Z prodeje kalendářů v předešlých letech byla například podpořena stavba porodnice pro
štěňata, Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích, projekt Mathilda junior camp, nebo
Konzervatoř Jana Deyla a Tyfloservis, o.p.s.
Hraběnka Mathilda Nostitzová již téměř 20 let pomáhá nevidomým. Za tu dobu uspořádala
řadu významných společenských událostí, získala řadu ocenění a přispěla i značnou finanční
částkou na aktivity, které se týkají pomoci nevidomým lidem. Třeba tak, jako to dělala
babička i maminka paní hraběnky Nostitzové – chodily číst nevidomým. Stálo je to jen trochu
času. I proto se paní hraběnka rozhodla, že se více zaměří na konkrétní projekty, které
pomohou lidem se zrakovým postižením. Svoje jméno propůjčila a svoje aktivity realizuje
v Nadačním fondu Mathilda.
V letošním kalendáři najdete portréty Áji Vrzáňové, Karla Gotta, Miroslava Zikmunda,
Beaty Rajské, Jiřího Menzela, Markéty Mátlové, Jaroslava Svěceného, Evy Jiřičné,
Bohdana Pomahače, Adély Pollertové, Jana Přeučila a Tomáše Bati s laskavým
souhlasem rodiny.
Jadran Šetlík se ve své profesionální kariéře věnoval všem fotografickým žánrům - od
reportáže přes architekturu, reklamu, módu, až k volné tvorbě. Jeho nejvyhledávanějším a
nejčastějším fotografickým objektem však byla vždy žena v mnoha podobách. Svědčí o tom
desítky kalendářů, nesčetné množství reprezentativních souborů zajímavých osobností a
fotomodelek.
V arcibiskupském zámečku v Chrlicích se zrakově postiženým věnují už od roku 1921, kdy
Spolek péče o slepé v zemi Moravskoslezské tento objekt koupil. Klienti se tehdy věnovali
výrobě kartáčů a košíků, pěstovali zeleninu nebo chovali drobné zvířectvo. Péče Spolku o
slepé zde přetrvala hospodářskou krizi i období druhé světové války a okupace.

IČO
00209805

Bankovní spojení
KB Brno-město
87535621/0100

Telefon
543 134 102-3

Fax
543 211 169

E-mail
direct@mou.cz
http://www.mou.cz

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Zdravotnické zařízení akreditované Joint Commission International a Spojenou akreditační komisí ČR

V současné době je základním posláním Centra sociálních služeb pro zrakově postižené
v brněnských Chrlicích věnovat se osobám starším 18 let, které v důsledku svého těžkého
zrakového postižení (popř. v kombinaci s jiným zdravotním postižením) mají sníženou
soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby a zároveň se
ocitli v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni ve vlastním prostředí ani za pomoci
jiných sociálních služeb nebo rodiny překonat a potřebují pomoc při zajištění svých potřeb.
Křtu kalendáře Jadrana Šetlíka se zúčastní kromě autora a kmotra Ladi Kerndla také
ředitel Centra sociálních služeb pro zrakově postižené Ing. Miloš Paleček (pokud
potřebujete pro své zpravodajství podrobnosti z činnosti této instituce, prosím, využijte jeho
mobilní telefonní číslo 736 486 992), profesor MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., přednosta
Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu, který je
jakýmsi patronem kalendáře – jeho tvář doplňuje výše uvedené osobnosti a známá
moderátorka Českého rozhlasu Brno Marcela Vandrová, která nás celou akcí provede.
Prosím, pozvěte na tuto akci veřejnost. Budu ráda, když se přijdete také podívat.
Děkuji za spolupráci
PhDr. Zuzana Joukalová
tisková mluvčí MOÚ
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