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Tisková zpráva 
Charitativní bazar pomohl nemocnému Jiříkovi 

 

Pořídit si něco pěkného na sebe, ale hlavně podpořit dobrou věc. To bylo účelem charitativního 

bazárku, který se uskutečnil v sobotu 16. května v libereckém Malém divadle před derniérou 

komedie Na útěku. Výtěžek putoval na podporu dětí s onkologickým onemocněním, konkrétně pro 

malého Jiříka. Ten už několik měsíců bojuje s nádorem na mozku. Akci pořádala nadace Liberecká 

naděje pro děti z onkologie a záštitu převzal náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci 

a cestovní ruch Ivan Langr. 

Prodejem oblečení se podařilo vybrat 11 tisíc korun. Peníze převzala na konci představení Jiříkova 

maminka. Do divadla přijela i s nemocným synem. „Vybraná částka pomůže rodině usnadnit léčbu. 

Jen měsíční výdaje na cesty do pražského Motola přijdou na deset tisíc korun. Děkuji všem, kteří přišli 

a pomohli. Účast nebyla moc hojná a hodně mě mrzí, že si chvilku nenašlo více lidí,“ uvedla Jana 

Hejret Vojtková, členka činohry Divadla F. X. Šaldy a organizátorka charitativní akce. 

Zbylé oblečení proto uschovala a už připravuje další bazárek, uskutečnit by se mohl na podzim. Z akce 

by se mohla stát tradice s cílem pomáhat potřebným. Liberecká nadace sleduje příběhy dalších čtyř 

dětí. V bazárku si mohli lidé zakoupit převážně oblečení. Výběr byl veliký, oblečení zaplnilo foyer i 

šatnu divadla. „Oblečení do prodeje nabídlo několik desítek lidí. Někteří přinesli i boty, brýle, kabelky, 

ale i knížky a hračky. Jedna paní dokonce ukáčkovala čepice pro děti a pouzdra na mobil, kolegyně 

herečka přinesla dečku pro miminko,“ doplnila Jana Hejret Vojtková. 

U Jiříka objevili lékaři zákeřný nádor v jeho třech letech. Jde o jeden z nejčastějších, ale taky 

nejnebezpečnějších nádorů u takto diagnostikovaných dětí – meduloblastom. Vloni v září Jiřík 

prodělal operaci. Dodnes musí, a ještě nějakou dobu bude, pravidelně dojíždět na chemoterapie. 

Liberecká naděje pro děti z onkologie vznikla v roce 2014 jako komunita na Facebooku a k dnešnímu 

dni má přes 600 členů a další přibývají. Pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám snáze 

zvládnout nelehký boj s nemocí. Poskytuje materiální pomoc v podobě hraček na dětské oddělení a 

do nemocniční školky, výtvarných potřeb, edukačních pomůcek, knih, her, léků, vitamínů, doplňků 

stravy, hygienických potřeb a ostatních dárků individuálně pro děti. Pomoci může každý, podrobnosti 

na adrese: www.liberecko-onkodetem.cz/chci-pomoc/. 

 

 

 

 

 

 

http://www.liberecko-onkodetem.cz/chci-pomoc/


Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 
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