
Nadační fond onkologie pro 21. století, 
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, 

Módní salon Ateliér Donát 
ve spolupráci s farmaceutickou firmou Roche, s.r.o 

a Lion´s Club Praha-Hartig 
 

Vás srdečně zvou na 15. společenský večer 
 

SEBEVĚDOMÍ PRO KAŽDÝ DEN 
  

   ve středu 4.března 2009 v 19,00 hodin 
      

v Hudební fakultě AMU (Sál Bohuslava Martinů) 
Malostranské náměstí 13, Praha 1 - Lichtenštejnský palác 

 
Program: 

1. Úvodní slovo Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. a ředitel 
FTNsP  MUDr. Karel Filip, CSc., MBA 

2. Křest publikace „Co byste měli vědět o rakovině prsu“ 
3. Luděk Vele - sólista ND a Adéla Velová - zpěv 
4. Miroslav Vilímec - koncertní mistr České filharmonie - housle, 

Vladislav Vilímec - klavír 
5. Módní přehlídka z kolekce módního salonu Ateliér Donát 

Manekýnky: pacientky onkologického oddělení FTN 
Líčení manekýnek a účesy: kosmetické firmy Mary Key a 
Cherokee.  

 
 

Večerem provází Jan Vala 
 

Po skončení programu jsou účastníci koncertu srdečně zváni  na 
přátelské setkání spojené s pohoštěním. 

 
 



 
Luděk Vele absolvoval pražskou konzervatoř u 
profesora J. Horáčka, v posledním roce studia přijal 
angažmá v liberecké opeře. Oblastní scéna mu 
umožnila rychle umělecky vyzrát a v krátké době 
zde vytvořil řadu rolí českého i světového 
repertoáru. 
Sólistou opery Národního divadla je od roku 1983. 
Zde svůj repertoár obohatil téměř o všechny 
významné úlohy basového oboru, které mu mohla 

zdejší dramaturgie poskytnout. Za svoje výjimečné výkony v rolích 
Smetanova Chrudoše v Libuši a Straussova barona Ochse v 
Růžovém kavalírovi byl oceněn Cenami Thálie 1995 a 1996. 
Spolupracuje s rozhlasem a televizí. Je častým hostem operních scén 
i koncertních pódií doma i v zahraničí. Natočil též řadu snímků s 
nejrůznějšími domácími i zahraničními gramofonovými firmami. 
 
 
 

 
Miroslav Vilímec patří k umělcům, kteří úspěšně 
spojují svou práci v symfonickém orchestru s bohatou 
činností sólisty. Narodil se v Klatovech (1958) a 
základy houslové hry získal u své matky, přední 
houslistky a pedagožky Ilony Vilímcové. Po studiích 
na střední ekonomické škole se již plně věnoval 
hudbě. Akademii múzických umění absolvoval ve 

třídě prof. Václava Snítila. V roce 1982 úspěšně vykonal konkurz do 
skupiny prvních houslí České filharmonie, kde od roku 1992 působí 
ve funkci koncertního mistra. Kromě spolupráce s orchestry se 
Miroslav Vilímec cílevědomě věnuje komorní hře, především ve 
spolupráci se svým bratrem, klavíristou Vladislavem Vilímcem. Do 
jejich repertoáru patří hudba od období baroka až po současnost, 
nejvřelejší vztah mají k virtuosním a romantickým skladbám. 



 
Ateliér Donát, Spálená 21, Praha 1, tel.: 224930583 
Představujeme Vám modely z dílny oděvní 
výtvarnice Ilony Donátové.  
Na módních přehlídkách se stkví její modely na 
Miss České republiky, na modelkách i herečkách. 
Na dívkách štíhlých jak proutek i zralých ženách 
plných tvarů. Tedy originální modely pro ženy a 
dívky,důraz na luxusní úplety a tkaniny převážně z 

přírodních materiálů, které jsou vyráběny exklusivně právě pro její 
kolekce, (dle jejích návrhů), inovativní rukodělné detaily, hra 
kontrastů, kombinace sportovního stylu s romantickými prvky, to vše 
jsou synonyma pro tvorbu módní návrhářky Ilony Donátové, které se 
s firmou Ateliér Donát, daří ve světě módy již 15 let. V jejích 
modelech našli zalíbení jak advokátky, lékařky, kantorky tak lidé z 
uměleckého světa, jako tanečnice, herečky, malířky a spisovatelky. 
 
 
 
 

Nadační fond onkologie pro 21. století 
slouží svou činností veřejnému prospěchu již 
15 let. Jeho cílem je realizace řady potřebných 
a nákladných projektů, zajišťujících kvalitní 
péči o onkologicky nemocné ve čtvrtém 
pražském obvodě, který je počtem 400 000 
obyvatel  největším pražským městem. 
Onkologicky onemocní každoročně v Praze 4 

na dvě tisícovky pacientů, kteří jsou povětšinou léčeni právě ve 
Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 4 - Krči.  
Nadační fond onkologie pro 21. století financuje své aktivity z 
příspěvků jednotlivců, organizací a firem. 
 

 



  
 
 

Vstupné 100,- Kč 
 

Dobrovolné příspěvky ve prospěch Nadačního fondu onkologie  
pro 21.století 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 

Nadační fond onkologie pro 21.století 
Onkologické oddělení FTNsP 

Vídeňská 800 
140 59 Praha 4 

www.onkologie21.cz 
 
 

Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s. 

Budějovická 1912, Praha 4 
č. účtu: 0060798309/0800 

 
 


