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PRAHA, 12. prosince 2013

Peníze z dražby kalendáře Pirelli 2014 pomohou v péči o pacienty
ARO v Masarykově onkologickém ústavu
Dnes byla v Praze představena výroční edice kultovního kalendáře Pirelli. Tiskne se ho vždy
jen omezené množství a každý má své pořadové číslo. Jeho unikátnost nespočívá pouze
v omezeném nákladu, vynikajícím fotografovi a mimořádných fotografiích, ale také v tom, že
není určen k prodeji. Společnost Pirelli prestižní kalendář věnuje vybraným zákazníkům,
různým osobnostem, například královským rodinám ve Velké Británii či ve Španělsku,
prezidentovi ČR, a je samozřejmě také předmětem zájmu sběratelů. Existuje ještě jedna
cesta, jak kalendář získat: V mnoha zemích jej Pirelli draží a výtěžek je určen na odstranění
nespravedlností světa.
Jeden výtisk kalendáře Pirelli 2014 věnuje stejnojmenná italská firma do veřejné
internetové aukce i v České republice. Výtěžek z dražby získá Masarykův onkologický
ústav, který peníze použije na nákup infuzních pump.
„Je to již třináctá dražba kalendáře Pirelli v České republice a vždy byl výtěžek věnován
Masarykovu onkologickému ústavu,“ uvádí Zdeněk Vacl, marketingový manažer Pirelli Tyre
Czech. „Ten jej použil například na rozvoj oddělení magnetické rezonance nebo
kryochirurgie či na nákup antidekubitních matrací a přenosného ultrazvukového přístroje
usnadňujícího onkologické operace. Nyní potřebuje pro anesteziologicko-resuscitační
oddělení 12 nových infuzních pump v celkové hodnotě 720 000 korun a byli bychom rádi,
kdyby výtěžek dražby uhradil podstatnou část. Je to asi neskromné, ale od takového
kalendáře očekáváme vedle uměleckého prožitku i příležitost zamyslet se nad smyslem
krásy a hledat cestu, jak ji využít k něčemu dalšímu, možná konkrétnějšímu, v každém
případě však užitečnému. Prostřednictvím aukce tohoto díla totiž myslíme na ty, kteří
potřebují naši pomoc. Celkem se takto získalo již 2 837 663 korun,“ upřesňuje.
Infuzní pumpy slouží ke kontinuálnímu a velmi přesnému nitrožilnímu dávkování léků. V péči
o pacienty ARO jde o nezastupitelné zařízení. S jejich pomocí se aplikují například
analgetika (léky tlumící bolest), nitrožilní výživa či léky na podporu činnosti srdce. Pro
pacienta v kritickém stavu jich může být potřeba i 7 či více najednou. Pumpy obsluhují
speciálně vyškolené zdravotní sestry. Léky proti bolesti si v individuálních případech po
dohodě s lékařem mohou nemocní dávkovat pomocí infuzní pumpy sami.

Masarykův onkologický ústav se sídlem v Brně se zabývá výhradně léčbou
onkologických onemocnění. Patří dlouhodobě ke špičce ve svém oboru nejen v České
republice, ale i v zahraničí, což dokazuje loni zvládnutá mezinárodní reakreditace JCI, která
patří k nejprestižnějším ukazatelům kvality zdravotní péče na světě.
Do veřejné internetové aukce se mohou zapojit všichni, kdo by rádi získali unikátní kalendář
Pirelli 2014. Vítěz dražby prospěje mnoha nemocným. Aukce proběhne 19. prosince od
9 hodin na serveru iDnes.cz.
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