Nadační fond onkologie pro 21. století
Thomayerova nemocnice
Módní salon French Connection
Vás srdečně zvou na 23. společenský večer

SEBEVĚDOMÍ PRO KAŽDÝ DEN
ve čtvrtek 19. ledna 2017 v 19:00 hodin
v Clam - Gallasově paláci
Husova 20, Praha 1 – Staré Město
Program:
• Úvodní slovo prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., předsedkyně Správní rady Nadačního fondu onkologie pro 21. století a ředitel TN
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
• Jiří Hlaváč – klarinet
Vjačeslav Grochovsky – klavír
Václav Švec – bicí
		
Bernhard Crusell – Romance pro klarinet a klavír
		
Woody Herman – Zlatá svatba pro klarinet a bící nástroje
• Hudební skupina Old Steamboat
• Módní přehlídka z kolekce módního salonu French Connection
• Manekýnky: pacientky Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice (s diagnózou nádoru prsu)
večerem provází Ing. Mirka Čejková

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
Primářka Onkologické kliniky 1. LF UK a TN,Vedoucí Komplexního onkologického centra (NNB+VFN+TN), Předsedkyně
Správní rady Nadačního fondu onkologie pro 21. století.
Promovala v r. 1966 a již od studentských let se věnuje onkologii. 25 let pracovala na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN.
Od r. 1992 je primářkou Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice. Její odborný záběr je široký, nejvíce se věnuje
ženám s rakovinou prsu a mužům se zhoubným nádorem varlete. Napsala a publikovala řadu vědeckých prací v domácích
i zahraničních časopisech. Byla řešitelkou řady výzkumných úkolů a navrhovatelkou řady grantů, z nichž většina byla vysoce
hodnocena. Je autorkou a spoluautorkou deseti monografií, z nichž všechny získaly ocenění odborné společnosti či ocenění nakladatelská. Kromě klinické práce se věnuje činnosti pedagogické, zdravotně - výchovné a humanitární.
Nadační fond onkologie pro 21. století
fungující v Thomayerově nemocnici v Praze 25 let, je nepsaným patronem Onkologické kliniky Thomayerovy nemocnice
a 1. LF UK, tedy jak onkologických pacientů, o něž klinika pečuje, tak i jejich lékařů a sester.
Z jeho prostředků, získaných dary od jednotlivců a firem, bylo za poslední 4 roky nakoupeno vybavení ordinací a onkologického stacionáře nábytkem, záclonami, ale i potřebnou přístrojovou technikou, uměleckými díly, televizory, speciálními
lůžky pro pacienty, lednicemi a dalšími předměty zpříjemňující pobyt pacientů na klinice a ulehčující nelehkou práci
personálu, a to takřka za deset milionů korun. Nadační fond se podílel nejen na inovaci radiačních technik, ale i na on-line propojení tří radioterapeutických pracovišť sdružených v Komplexním onkologickém centru (Všeobecná fakultní
nemocnice, Thomayerova nemocnice a Nemocnice Na Bulovce).
V roce 2015 zakoupil Nadační fond přístroj pro brachyterapii (ozařování zblízka) a umožnil tak rozšíření radiačních možností v Thomayerově nemocnici. Investice činila takřka čtyři miliony korun. Tato technika, po jejím náročném instalování, poslouží nemocným s gynekologickými nádory, některými
typy nádorů zažívacího traktu a jinými zhoubnými nádory. Dále Nadační fond zakoupil nábytek a předměty, které přispívají ke kultuře prostředí a tím
působí pozitivně na naše nemocné. Fond kupuje odbornou literaturu pro lékaře kliniky, financuje výrobu médií sloužících prevenci vzniku rakoviny.
Spolupořádá každoročně celostátní Onkologická sympozia s urologickou a mamologickou tématikou.
Kapela Old Steamboat
Kapela Old Steamboat vznikla na podzim roku 1987. Poprvé se na veřejnosti toto sdružení jazzem nadšených
muzikantů představilo 29. dubna 1988. Od té doby kapela nikdy nepřestala hrát. K největším úspěchům patří založení
tradice jindřichohradeckého Charlestonu, účast na výstavě EXPO 2000 v Hannoveru a dvojnásobné vystoupení
na české ambasádě v Londýně.
Kapela vystupuje při různých společenských příležitostech, včetně samostatných koncertů. Od roku 2003 skupina
koncertuje pravidelně v lázních Aurora v Třeboni.

prof. Jiří Hlaváč
(*1948) je český klarinetista a saxofonista, hudební skladatel, básník, hudební organizátor, pedagog a publicista, umělecký vedoucí
souborů Barock Jazz Quintet, Českého dechového tria a Five Star Clarinet Quartetu. Hru na klarinet studoval na brněnské
konzervatoři (absolvoval v roce 1969), následně pokračoval na pražské HAMU (studia ukončil v roce 1974).
Hru na klarinet vyučoval v letech 1975 až 1985 na plzeňské konzervatoři, od roku 1990 pedagogicky působí jako profesor na HAMU, je jejím emeritním děkanem. Předsedá Asociaci hudebních umělců a vědců, známá je také jeho řídící práce
v Mezinárodní rozhlasové soutěži mladých hudebníků Concertino Praga (1991 – 2011) a Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro (1993 – 2013).
Jeho dílo bylo mnohokrát oceněno (např. Zlatý štít Panton 1988, Muž roku 1998 a 2008 ICM v USA, Čestné občanstvé města Třeboně 2013).
Jeho činnost zahrnuje i publicistické a hudební pořady v televizi a rozhlasu (Hudba kterou mám rád,To nejlepší z klasiky, Quo vadis, Mezi proudy, Dobyli
svět, Jak to vidí).
Ing. Mirka Čejková
přes deset let pracuje jako konzultant managementů firem a pomáhá, aby se jejich byznysy rozvíjely.
Původně systémová inženýrka nastartovala svou kariéru jako populární televizní moderátorka. Už tehdy založila firmu
na strategickou komunikaci a mediální tréninky. Později studovala koučink v Londýně a v USA. Byla zvolena viceprezidentkou Mezinárodní federace koučů v České republice a pomáhala nastavit etiku této profese podle mezinárodních pravidel.
Angažuje se v řadě projektů podporujících vzdělávání, je vyhledávaným lektorem seminářů v oblasti komunikace, osobního
rozvoje a efektivního řízení.
Jako ředitelka Nadačního fondu pro protonovou terapii se zasloužila o popularizaci této moderní metody léčby nádorů
v České republice.
Módní salón French Connection
Historie French Connection, této světoznámé značky, se píše od roku 1972. Zakladatelem byl Stephen Marks z Velké Británie. Jeho touhou bylo vytvořit módní oděvy, které zaujmou. Inovace a originální pojetí kolekcí jsou i do dnešního dne hlavní
charakteristikou této značky. Síla French Connection spočívá ve vyvážení nových a zajímavých nápadů s jasným příslibem kvality
a dostupnosti. Má svou identitu, je důvtipná, svérázná a přitom elegantní.
French Connection vás každou sezónu překvapí svou originalitou. Při navrhování nových, dobře sedících střihů se také tento
módní dům jako jeden z mála pyšní i vytvářením vlastních vzorů, které vždy dokonale ladí s náladou dané sezóny. Jako jedním
z odkazů spoluzakladatelky a designérky French Connection, Nicole Farhi, jsou právě tyto návrhy vzorů často plné barev a kontrastů.
Značku Frech Connection najdete ve více než 50 zemích světa. Od roku 1996 začala rozšiřovat svůj sortiment i o oblasti kosmetiky, doplňků, obuvi
či home designu.
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