MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Poskytovatel zdravotních služeb akreditovaný Spojenou akreditační komisí ČR, člen OECI.

V Brně, 8. 12. 2016
Dražba kalendáře Pirelli
Milí kolegové,
dovolte mi, abych vás informovala o tom, že se letos opět uskuteční v pondělí 12. 12. od 9:00
hodin na internetovém serveru iDnes.cz dražba kalendáře Pirelli na rok 2017, jejíž výtěžek
bude věnován Masarykovu onkologickému ústavu v Brně. Je to už pošestnácté, kdy tímto
způsobem firma Pirelli podporuje onkologicky nemocné. Za těch uplynulých 15 dražeb získal
ústav celkem 3 356 107,- Kč.
Po více než čtyřicet let je každý Kalendář Pirelli jedinečnou sbírkou fotografií, které vyjadřují
specifický obsah ženské krásy. Dává volnou ruku světoznámým fotografům, aby zvěčnili ty
nejkrásnější ženy světa. Na počátku byla pouhá myšlenka vytvoření skvělého dárku, který by
měl motivovat prodejce. Dnes se stal kalendář Pirelli okázalým sběratelským kouskem
a zároveň symbolem naší společnosti.
Kalendář Pirelli se postupně mění. V minulosti zobrazoval především modelky, poslední ročníky
se ale začínají více soustředit na ženskou přirozenost. Ročník 2017 nafotil Peter Lindbergh,
jemuž pózovala spousta známých hereček. Už v minulém roce se kalendář Pirelli odvrátil od
obvyklých fotografií modelek ke snímkům, které se snaží zbavit problému objektivizace ženy
a naopak se snaží přinést do snímků více jejich charakteru, osobnosti a přirozenosti.
Cílem fotografa byl "boj proti teroru dokonalosti a mládí", chtěl zobrazit ženy takové, jaké jsou ve
skutečnosti bez tuny makeupu. Hledáček namířil na tucet hereček a rozhodně mezi nimi nebyly
jen ty, které by člověk mohl čekat v předchozích ročnících kalendáře. Letos tu tak najdete
herečky, jako jsou Nicole Kidman, Alicia Vikander, Léa Seydoux, Robin Wright, Lupita
Nyong'o, Kate Winslet, Rooney Mara, Jessica Chastain, Penelope Cruz, Zhang Ziyi,
Julianne Moore, Uma Thurman, Helen Mirren, Charlotte Rampling a Anastasia Ignatova.
Celé dílo je velmi intimní, Lindbergha totiž pojí se všemi ztvárněnými herečkami osobní pouto.
„Každou z nich jsem chtěl v některém momentu svého života požádat o ruku, ale neměl jsem na
to odvahu,“ líčí proslulý fotograf německého původu.
A přiznává, že kalendář je zdůrazněním jeho dlouholetého manifestu, jehož poselstvím je
osvobodit ženu od diktátu mladistvosti, dokonalosti. Zachytit její krásu, která spočívá
v přirozenosti, jedinečnosti, ryzosti bez cenzury retušování. Vrátit společnosti původní obraz
ženy, který jí vzal teror obálek módních časopisů.
Unikátnost kalendáře 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, 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 2017 věnuje stejnojmenná italská firma do veřejné internetové
aukce i v České republice. Výtěžek z dražby, jak jsem už informovala na začátku, opět získá
Masarykův onkologický ústav, který peníze letos použije na nákup chirurgického
instrumentária.
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Jde o:
- nůžky k harmonickému skalpelu, které slouží k preparaci tkání a zastavování
drobnějších krvácení při operacích tzv. parenchymatozních orgánů, jakou jsou např.
játra, ledviny, slinivka břišní. Umožňují tak snižovat krevní ztráty a udržovat přehledné
operační pole. Ve skutečnosti to nejsou nůžky jako takové, obě čelisti nástroje jsou tupé,
nůžky připomíná pouze tvarem čepelí,
- elektrochirurgickou koagulační jednotku, která se používá k zastavení krvácení pro
všechny druhy operačních zákroků, je nezbytným prvkem vybavení každého operačního
sálu, využitelnost je tedy široká, má různé druhy proudů (monopolární, bipolární) a také
režimů (řez, koagulace, spray),
- hrudní sání - jedná se o nejmodernější typ hrudního sání, které umožňuje přesné
sledování tlakových poměrů v dutině hrudní se zobrazením na displeji, sleduje a eviduje
také úniky vzduchu z pohrudniční dutiny. To vše umožňuje rychlou reakci ošetřujícího
personálu a také brzké odstranění hrudního drénu,
- kryochirurgické pero pro kryoterapii slouží k ošetření většinou povrchních zhoubných
nádorů kůže, které nemohou být ošetřeny jiným způsobem (z mnoha důvodů). Jedná se
o šetrný zákrok prováděný většinou v místním umrtvení - nemocná (patologická) tkáň se
zmrazí a podlehne buněčné smrti - tzv. nekróze.
Tyto čtyři nástroje stojí dohromady 360 000 Kč.
Do veřejné internetové aukce se mohou zapojit všichni, kdo by rádi získali unikátní kalendář
Pirelli 2017 a navíc vítěz dražby prospěje mnoha nemocným.
Prosím, informujte o této možnosti veřejnost.
Za spolupráci děkuje
PhDr. Zuzana Joukalová
tisková mluvčí MOÚ
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