TISKOVÁ ZPRÁVA
(ze dne 9. listopadu 2011)

Sára Saudková prostřednictvím dražby svých fotografií podpoří nemocné s
rakovinou
Fotografie rodin lidí, kteří překonali onkologické onemocnění, a podařilo se jim po
náročné léčbě přivést na svět potomka, budou ve čtvrtek 10. listopadu 2011 v prostorách
Golf Hostivař vydraženy za přítomnosti jejich autorky Sáry Saudkové. Dražbou těchto
fotografií nafocených speciálně pro projekt s příznačným názvem Život na druhou bude
také symbolicky ukončen 1. ročník benefiční Lymfom Help Golf Tour 2011, díky které se
již podařilo pro sdružení Lymfom Help získat částku přesahující 150 tisíc korun. Ta bude
spolu s výtěžkem z dražby využita na realizaci dalších osvětových projektů, podporu a
pomoc pacientům s maligním lymfomem.
Fotografie z projektu Život na druhou zachycují ty, kteří prokázali neobyčejnou sílu v boji s rakovinou.
Ta na počátku ohrozila nejen jejich životy, ale i představy o další budoucnosti. Jim se však díky jejich
odhodlání a moderním lékům podařilo svůj život vybojovat zpět a navíc později uskutečnit i sen o
rodině a dětech. Jsou svědectvím o nezměrné vůli člověka žít a nadějí pro všechny, kteří takto těžkým
obdobím procházejí.

„Jsou to fotografie zdánlivě obyčejných lidí - v mých očích to jsou ale portréty hrdinů, kteří svedli
tichou a dlouhou bitvu, nevzdali se ve své nemoci a vybojovali život pro sebe i pro své děti. Pro
krásné a zdravé děti, které tu vůbec nemusely být,“ říká Sára Saudková a dodává: „Tyto rodiny prošly
peklem, aby dostaly novou naději. Září z nich štěstí a radost z toho, že jsou na světě a že mohou být s
těmi, které milují nade všechno. Jsem vděčna, že jsem se s nimi mohla setkat, vyslechnout jejich
příběhy, pohlédnout jim do očí a uvědomit si, jaký je to zázrak - být naživu. A jsem ráda, že mohu
této naději svými fotografiemi pomoci.“
Dražit se bude šest vybraných fotografií a historická golfová hůl. Jedná se o putter s kovanou hlavou
pocházející z dílny významného anglického výrobce W. Wintona kolem roku 1920, kterou věnuje
společnost HICKORYGOLF.CZ. Účastníci dražby budou moci podpořit pacienty s lymfomem i
zakoupením kalendáře Život na druhou s fotografiemi Sáry Saudkové, který byl pro velkou úspěšnost
v loňském roce vydán v limitované edici i pro rok 2012. Jeho cena je 500 Kč.
Večer okoření svým nezaměnitelným moderátorským uměním i Libor Bouček, sám aktivní hráč golfu.
Samotnou dražbu fotografií pro pacientské sdružení bezplatně zrealizuje společnost CLANROY, a.s.,
prostor pro konání charitativní aukce poskytnou provozovatelé Golf Hostivař. Celou akci organizačně
zajišťuje agentura MICHAEL K Productions, která již rovněž bez nároku na honorář zprodukovala pro
Lymfom Help letošní benefiční golfovou tour.

„Nesmírně nás těší a opravdu velmi si vážíme toho, že jsou i v dnešní době lidé, kterým není osud
druhých lhostejný. Ať už jsou to ti, kteří se do projektu přihlásili a vyšli se svou kůží na trh anebo ti,
kteří finančně podpoří ty, kteří ne vlastní vinnou onemocněli rakovinou,“ říká Kateřina Klásková ze
sdružení Lymfom Help.

Snahou projektu a všech jeho doprovodných aktivit jako jsou výstavy, kalendář nebo dražba, je
především podpořit všechny lidi s touto diagnózou, kteří léčbou v současné době procházejí, a
poukázat především na to, že tolik obávanou rakovinu lze léčit velmi úspěšně. Současná medicína
disponuje na poli léčby maligního lymfomu moderní biologickou léčbou, která spolu s chemoterapií
dokáže lymfom vyléčit nebo alespoň po mnoho let „držet pod kontrolou“. Pro další osud pacientů
s lymfomem je proto zásadní 100% dostupnost této účinné léčby v jejich nemocnici.
Spolu se Sárou Saudkovou, z jejíchž fotografií s vybranými účastníky projektu byl v loňském roce
vydán kalendář pro rok 2011, který získal několik odborných ocenění, projekt osobně podpořil také
prim. MUDr. Vladimír Koza, primář Hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň a předseda
správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně.
Fotografie s příběhy lidí, kteří úspěšně zvládli léčbu rakoviny, putovaly od loňského roku městy České
republiky. Výstavu tak mohli zhlédnout lidé v Olomouci, Praze, Liberci, Plzni, Brně, Hradci Králové, Ústí
nad Labem, ale i na mezinárodním lékařském kongrese EBMT v Paříži. Do konce tohoto roku bude
výstava k vidění ještě v Tachově. Projekt Život na druhou finančně podpořil rovněž Úřad vlády ČR,
společnost Roche a Troja catering.
Občanské sdružení LYMFOM HELP, o. s., www.lymfomhelp.cz, poskytuje od roku 2005
poradenství a podporu pacientům, kteří onemocněli maligním lymfomem, jejich blízkým a přátelům.
Usiluje o zvyšování povědomí o této nemoci a zaměřuje se na osvětu maligního lymfomu.
Prostřednictvím svých internetových stránek poskytuje informace o onkologickém onemocnění
lymfatického systému včetně příznaků a o možnostech prevence a léčby. Zároveň zde najdete
odkazy na další organizace, které se problematikou onkologických onemocnění zabývají. Na webu je
též vyhrazen prostor otázkám pacientů, na něž odpovídá lékař-specialista, či příběhům pacientů,
kteří nad onemocněním zvítězili a mohou se tak stát povzbuzením pro ostatní.
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