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Nave Italia: České děti se vrátily z plavby na
italské plachetnici
Echo24, vog2 NOVÉ, 19. července 2017
Condividi4

Skupina čtrnácti českých dětí s onkologickými a sociálními problémy se vrátila z
plavby na italské plachetnici. Pětidenní plavbu provázely hry, písničky i práce na
palubě. Charitativní projekt Nave ITALIA pomáhá dětem, které se vyrovnávají s
následky těžké životní situace, zároveň si klade za cíl prohloubení česko-italských
vztahů.
Iniciátorem prvního ročníku projektu v České republice byl italský velvyslanec v Praze Aldo Amati.
„Na projektu Na Palubu s Nave ITALIA jsem se podílel s nadšením a s cílem rozšířit tuto
obdivuhodnou myšlenku i za hranice Itálie, a dát jí tak mezinárodní dimenzi,“ uvedl italský
ambasador.
“Nave ITALIA” je největší plachetnicí své třídy na světě. Čtrnáct českých dětí, které prošly
onkologickými odděleními v Praze a Brně, či jsou vychovávány v dětských domovech, se na
italskou plachetnici nalodilo v Janově. Spolu se svými vrstevníky se zúčastnily plavby na Sardinii,
kde mimo jiné navštívily místní dětské onkologické oddělení. Během plavby pomáhaly posádce,
učily se námořnické uzle či italské písničky a hrály mnoho různých her.
Charitativní projekt Nave ITALIA má v Itálii již desetiletou tradici. Letošní ročník plavby, které se
poprvé v historii účastnily české děti, byl organizován Italským velvyslanectvím v Praze ve
spolupráci s kladenskou nadací Chance4Children a italskou nadací Tender to Nave ITALIA, pod

záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Italského
kulturního institutu.
K původnímu záměru podpořit děti se zkušeností s onkologickým onemocněním se přidala
myšlenka podpory dětí z dětských domovů. Ze čtrnáctičlenné české výpravy byly čtyřmi pasažéry
právě děti z těchto ústavů. Sociální aspekt projektu zdůraznil vychovatel Daniel Marcel, který
skupinu dětí doprovázel. „Společenský dopad byl obrovský, hodnotím celou akci z tohoto pohledu
jako velmi vydařenou. Naše děti například zaujalo nasazení námořníků, hodně je to motivovalo,“
řekl Marcel na tiskové konferenci po návratu dětí do vlasti.
Organizátorka Hana Jurásková, která se specializuje na dětskou psychologii a vyrovnávání dětí se
strachem, vyzdvihla bezpečnostní zabezpečení akce a profesionální přístup italské posádky. Za
celou dobu pětidenní plavby nikdo netrpěl mořskou nemocí, nejtěžším zraněním se tak stala zadřená
tříska z dřevěné paluby. Podle Juráskové jsou podobné projekty velmi potřebné, a to nejen pro děti,
které se vzpamatovávají ze zdlouhavého boje s vážnou nemocí, ale také jejich rodiny, jež jsou často
pod velkým tlakem.
Česká výprava se vrátila na Letiště Václava Havla 10. července. Náměstkyně ministra zdravotnictví
Lenka Teska Arnoštová, která má na starosti pacientské organizace, slíbila podporu projektu i do
příštích let, stejný závazek učinila také italská strana prostřednictvím svého velvyslance.
Echo24, vo
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Expedice Makaróna. Na plachetnici po
Středozemním moři
Makaróna dobročinná akce, na kterou skupina zúčastněných českých dětí jen tak nezapomene. Díky
spojenému úsilí mnoha mecenášů a lidí dobré vůle totiž absolvovaly v tomto měsíci exotický
námořní výlet podél italských břehů.
20.7.2017
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Takhle chutná Středozemní moře.Foto: Chance 4 Children
Společným jmenovatelem pro malé pasažéry velké plachetnice byl fakt, že v minulosti prožily
nejrůznější obtíže, ať už zdravotního charakteru - jako onkologičtí pacienti – nebo sociálního,
v podobě rozpadu rodiny a následného života v domově. Vybraly je pražské i brněnské instituce.
Plavba začala v Janově a pokračovala na Sardinii, kde se děti vylodily, aby se setkaly s pacienty
dětské nemocnice v Olbii. Během setkání je spojil nacvičený program na téma moře, přátelství a
dobrodružství.
V Itálii mají podobné charitativní plavby již jistou tradici, v tuzemsku jde o novinku, jejímž
iniciátorem byl italský velvyslanec v Praze Aldo Amati: “Jsem rád, že české děti využily tuto
výjimečnou příležitost a doufám, že zážitek jim pomůže, aby na život nahlížely s optimismem a
ambicemi. Zároveň otevíráme novou kapitolu v italsko-českých vztazích, na níž se podílí i české
ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí.”
Na slavnostním ukončení akce na půdě italského velvyslanectví v Praze byla přítomná i náměstkyně
ministra zdravotnictví Lenka Arnoštová, která poděkovala organizátorům a kromě jiného uvedla:
„Pohoda, zábava a noví kamarádi v Itálii jsou pro děti správnou terapií. Věřím, že zážitky jím
přispějí k obnově sebevědomí i schopnosti jednat samostatně.”
Kromě sponzorů z řad podnikatelských subjektů přiložily ruku k dílu i dvě nadace - Chance
4 Children z Kladna a Tender to Nave Italia z Janova. Organizátoři už uvažují o opakování
dobročinné akce príští rok.
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Na palubu s Nave Italia! Expedice Makaróna s
dětmi na cestě po Středozemním moři
6. července 2017 10:20
Nave Italia, největší plachetnice ve své třídě na světě, kterou vlastní Italské námořnictvo a italský
Yacht Club vyplula 4. července z přístavu v Janově s výjimečnou posádku na palubě. Ta se skládá
ze čtrnácti českých dětí, které musely čelit nejrůznějším obtížím, ať onkologického,
psychologického, či sociálního charakteru. V doprovodu pěti českých odborníků a personálu
Italského námořnictva děti stráví pět dní na otevřeném moři, kde se zapojí do kreativních a socioedukativních aktivit s námořní tematikou.
Sdílejte
Projekt si klade za cíl dát potřebným dětem výjimečný zážitek a dobrodružství, které jim může
pomoci nahlížet na život z nové perspektivy, obnovit jejich sebevědomí a schopnost jednat
samostatně.
Malí námořníci poplují směrem k Sardinii, kde se 8. července vylodí, aby se setkali s jejich
italskými protějšky z dětského oddělení v nemocnici v Olbii. Během setkání je malí námořníci
rozveselí nacvičeným programem na téma moře, přátelství a dobrodružství.
Charitativní projekt Nave ITALIA má v Itálii již desetiletou tradici a letošní ročník plavby, které se
poprvé v historii účastní české děti, je organizován Italským velvyslanectvím v Praze, ve spolupráci
s kladenskou nadací Chance4Children a italskou nadací Tender to Nave ITALIA, pod záštitou
Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Italského kulturního
insitutu.
Iniciátorem prvního ročníku projektu v České republice je italský velvyslanec v Praze, J.E. Aldo
Amati. „Na projektu Na Palubu s Nave ITALIA jsem se podílel s nadšením a s cílem rozšířit tuto
obdivuhodnou myšlenku i za hranice Itálie, a dát jí tak mezinárodní dimenzi díky účasti čtrnácti
českých dětí. Jsem rád, že děti dostaly tuto výjimečnou příležitost a doufám, že jim tento zážitek
zůstane navždy v jejich srdcích, a že jim pomůže nahlížet na život s optimismem a s ambicemi.
Zároveň otevíráme novou a důležitou kapitolu v italsko-českých vztazích, na níž se podílí i české
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí, za což jim patří můj velký dík,”
řekl k projektu Amati.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík akci uvítal slovy: „Projekt se snaží pomoci dětem, které už
ve svém útlém věku mají za sebou boj s těžkou nemocí. To pro ně představuje hendikep do života
nejen zdravotní, ale i sociální. Je dobře, že jim pomáhají ti, kteří měli v tomto ohledu více štěstí –
proto si projekt zaslouží naši podporu.“
„Pohoda, zábava a noví kamarádi v Itálii jsou v tuto chvíli pro děti tou správnou terapií. Přeji jim
všem, aby si to krásné prázdninové dobrodružství na moři co nejvíce užily!“, doplnila náměstkyně
Lenka Teska Arnoštová, která má na starosti pacientské organizace.
Návrat české výpravy je naplánován na pondělí 10. července. Na letišti Václava Havla, se děti
znovu setkají s rodiči a opatrovníky, aby jim sdělily čerstvé dojmy z cesty. Zhruba o týden později
bude na půdě Italského velvyslanectví uspořádána tisková konference, na které se celý projekt
zhodnotí za promítání fotografií z cesty.

19.07.2017
SERVIZIO DEL TELEGIORNALE DELLA TELEVISIONE NAZIONALE
CECA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA / EVENTO
POST-SBARCO DEL PROGETTO NAVE ITALIA
(dal minuto 0:28 al minuto 2:28)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160719

11.07.2017
SERVIZIO DI CT 24 SULL’ARRIVO A PRAGA DEI BAMBINI
IMBARCATI SU NAVE ITALIA. INTERVISTA ALL’AMBASCIATORE
ALDO AMATI
www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2178310-mali-pacienti-prekonali-rakovinu-diky-sponzorum-se-vydalina-plavbu-po-stredozemi
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Na palubu s Nave Italia! – Expedice Makaróna Čtrnáct
českých dětí se zdravotními a sociálními problémy vyráží na
cestu po Středozemním moři
„Nave ITALIA”, největší plachetnice ve své třídě na světě, kterou vlastní Italské námořnictvo a
italský Yacht Club dnes vyplula z přístavu v Janově s výjimečnou posádku na palubě. Ta se skládá
ze čtrnácti českých dětí, které musely čelit nejrůznějším obtížím, ať onkologického,
psychologického, či sociálního charakteru. V doprovodu pěti českých odborníků a personálu
Italského námořnictva děti stráví pět dní na otevřeném moři, kde se zapojí do kreativních a socioedukativních aktivit s námořní tematikou.

Projekt si klade za cíl dát potřebným dětem výjimečný zážitek a dobrodružství, které jim může
pomoci nahlížet na život z nové perspektivy, obnovit jejich sebevědomí a schopnost jednat
samostatně.
Malí námořníci poplují směrem k Sardinii, kde se 8. července vylodí, aby se setkali s jejich
italskými protějšky z dětského oddělení v nemocnici v Olbii. Během setkání je malí námořníci
rozveselí nacvičeným programem na téma moře, přátelství a dobrodružství.

Charitativní projekt Nave ITALIA má v Itálii již desetiletou tradici a letošní ročník plavby, které se
poprvé v historii účastní české děti, je organizován Italským velvyslanectvím v Praze, ve spolupráci
s kladenskou nadací Chance4Children a italskou nadací Tender to Nave ITALIA, pod záštitou
Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Italského kulturního
insitutu.
Iniciátorem prvního ročníku projektu v České republice je italský velvyslanec v Praze, J.E. Aldo
Amati:
„Na projektu Na Palubu s Nave ITALIA jsem se podílel s nadšením a s cílem rozšířit tuto
obdivuhodnou myšlenku i za hranice Itálie, a dát jí tak mezinárodní dimenzi díky účasti čtrnácti
českých dětí. Jsem rád, že děti dostaly tuto výjimečnou příležitost a doufám, že jim tento zážitek
zůstane navždy v jejich srdcích, a že jim pomůže nahlížet na život s optimismem a s ambicemi.
Zároveň otevíráme novou a důležitou kapitolu v italsko-českých vztazích, na níž se podílí i české
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí, za což jim patří můj velký dík.”

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík akci uvítal slovy: „Projekt se snaží pomoci dětem, které
už ve svém útlém věku mají za sebou boj s těžkou nemocí. To pro ně představuje hendikep do života
nejen zdravotní, ale i sociální. Je dobře, že jim pomáhají ti, kteří měli v tomto ohledu více štěstí –
proto si projekt zaslouží naši podporu.“
„Pohoda, zábava a noví kamarádi v Itálii jsou v tuto chvíli pro děti tou správnou terapií. Přeji jim
všem, aby si to krásné prázdninové dobrodružství na moři co nejvíce užily!“, doplnila náměstkyně
Lenka Teska Arnoštová, která má na starosti pacientské organizace.

Návrat české výpravy je naplánován na pondělí 10. července. Na letišti Václava Havla, se děti
znovu setkají s rodiči a opatrovníky, aby jim sdělily čerstvé dojmy z cesty. Zhruba o týden později
bude na půdě Italského velvyslanectví uspořádána tisková konference, na které se celý projekt
zhodnotí za promítání fotografií z cesty.
Projekt Na Palubu s Nave ITALIA je realizován díky štědré podpoře společností: Vub Bank, Nová Mosilana,
Bolton Group, CNH Industrial, FPT Industrial, Ško-Energo, Pražská správa nemovitostí a České aerolinie, které
bezplatně přepravily skupinu 14 dětí a 5 expertů z České republiky do Itálie a nazpět.

http://www.strasidylko.cz/probehle-akce/expedice-makarona-2017-150cs.html
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Expedice Makaróna 2017
Typ: ostatní | náš tip

Naši chlapci se účastní senzačního projektu s Nave Italia a C4C.
Mateřský projekt „NAVE ITALIA „ pochází z Itálie a má za sebou řadu let úspešných akcí. Jedná
se o pětidenní plavbu po Středozemním moři, během které za dohledu odborníků probíhá zábavněedukativní program na podporu dětí a jejich znovuzapojení do života. Díky iniciative Italského
Velvyslance v Praze, J.E. pana Aldo Amati, budou poprvé v historii projektu zapojeny i české děti.
Tuto výjimečnou charitativní akci pořádají spolecně Italské velvyslanectví v Praze, česká nadace
Chance4Children a italská nadace Tender to NAVE ITALIA.
Zavedené a velmi prospěšné aktivity jsou zaměřeny na pomoc dětem po onkologické léčbě a dětem
z Dětských domovů.
Projekt má záštitu Ministerstva zdravotnictví ČR a Italského kulturního institutu.
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Profesionální partner pro italskou, českou

https://www.linkedin.com/company/italian-czech-chamber-of-commerce-and-industry
Italian-Czech Chamber of Commerce and Industry
Check out Nave Italia 2017 project's video! The Embassy of Italy in Prague, in collaboration with
the Czech Ministry of Health, Chance4Children and Tender to Nave Italia, are already focused on
the future. https://lnkd.in/gmkWviw
Riproduci video
https://www.youtube.com/watch?v=ek-4kHi6Xd4&feature=youtu.be
Chance 4 Children: Dr. Klaun - Expedice Makarona - visit to children's ward in Olbie hospital.
youtu.be
Expedice Makarona - Dr. Klaun - visit to children's ward in Olbie hospital.
http://www.camic.cz/a4442-ctrnact-ceskych-deti-s-onkologickym-onemocnenim-na-palubebrigantyny-nave-italia/b7-focus-on/news.tab.cs.aspx

Čtrnáct českých dětí s onkologickým
onemocněním na palubě brigantýny Nave
Italia
07.07.2017

V úterý 4. července začaly pro čtrnáct českých dětí s onkologickým onemocněním či jiným vážným
onemocněním neobvyklé prázdniny. V rámci projektu Na palubu – A bordo jsou mladí pacienti
hosty na palubě brigantýny Italského vojenského námořnictva, Nave Italia, a to díky benefičnímu
projektu realizovanému Italským velvyslanectvím v Praze ve spolupráci s českým nadačním
fondem Chance4Children a italskou nadací Tender To Nave Italia.
Po čtyřech dnech plavby, v sobotu 8. července, se „mladí námořníci“ vylodí na Sardinii, kde stráví
část prázdnin společně s pacienty pediatrického oddělení nemocnice v Olbii. Na konci této
zkušenosti italské a české děti zahrají společné divadelní představení. „Jsem velice rád, že čtrnáct
českých dětí může prožít tuto mimořádnou zkušenost, která, jak doufám, zůstane navždy v jejich
srdcích a pomůže jim se dívat vstříc životu s optimismem a ambicí,“ uvedl italský velvyslanec v
Praze Aldo Amati. „Tato akce současně otevírá novou kapitolu v česko-italských vztazích, jelikož
do projektu se zapojilo i české Ministerstvo zdravotnictví, kterému tímto děkuji za drahocennou
podporu,“ dodal Amati. V podobném duchu se nesl i pozdrav náměstkyně ministra zdravotnictví,
Lenky Tosky Arnoštové. „Tento projekt jsme podpořili s velkým přesvědčením, jelikož jeho cílem
je pomoci dětem s vážnými nemocemi a někdy také se sociálními problémy. Relax, hry a noví
kamarádi v Itálii, to je pro ně v tento moment správnou terapií,“ uvedla náměstkyně.
Náročný projekt byl realizován také díky podpoře soukromých sponzorů. Mezi nimi nechyběli ani
členové Italsko-české komory, jako Vúb Banka, Nová Mosilana a Bolton Group. Dalším
sponzory jsou firmy CNH Industrial, FTP Industrial, SKN Energo, Pražská správa
nemovitostí a letecká společnost ČSA.

Zdroj: Italské velvyslanectví v Praze
Zdroj fotografií: Italské velvyslanectví v Praze

Diplomazia Italiana: Nave Italia, Repubblica Ceca e Italia sempre più vicine
Praga, 19 lug 17:07 - (Agenzia Nova) - L'iniziativa "A bordo di nave Italia" avvicina ulteriormente
i rapporti, già ottimi, tra Italia e Repubblica Ceca, estendendoli anche al campo delle Onlus, ed apre
una importante collaborazione con il ministero della Salute ceco. È quanto confermato oggi in
occasione della conferenza stampa svoltasi, dopo il termine dell'iniziativa, nell'ambasciata d'Italia a
Praga, alla presenza dell'ambasciatore Aldo Amati, iniziatore del progetto, del sottosegretario al
ministero della Sanità ceco Lenka Arnostova e di Rafal Wojas, fondatore dell'organizzazione ceca
Chance4Children (C4C), che ha coordinato l'evento assieme alla fondazione italiana Tender to
Nave italia. L'iniziativa ha portato a bordo di Nave Italia 14 bambini affetti da malattie oncologiche,
provenienti da tutta la Repubblica Ceca, in primis dalle città di Praga e Brno, in un viaggio via mare
da Genova alla Sardegna. Il viaggio è stato presentato tramite un video commentato da Wojas. "Si
tratta della prima volta in cui tale progetto coinvolge la Repubblica ceca, tuttavia farò il possibile
affinché questa iniziativa diventi una tradizione", ha commentato la Arnostova. (segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Diplomazia Italiana: Nave Italia, Repubblica Ceca e Italia sempre più vicine (2)
Praga, 19 lug 17:07 - (Agenzia Nova) - "Ho contribuito con entusiasmo al progetto di "Nave
Italia", sia per allargare gli orizzonti di un'iniziativa molto apprezzabile al di fuori dei confini
nazionali italiani sia per proiettare il modello in una dimensione internazionale che coinvolgesse
quattordici bambini cechi", ha dichiarato a tal proposito l'ambasciatore Aldo Amati. "Sono felice
che venga loro offerta un'opportunità straordinaria che spero rimanga nei loro cuori per sempre e li
aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si apre al contempo un nuovo importante
capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche il locale ministero della Salute che
ringrazio per il prezioso sostegno", ha concluso il diplomatico. Oltre all'ambasciata, al ministero
della Salute e a Chance4Children, il progetto ha visto la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Vub
Bank, Nova Mosilana, Bolton Group, Cnh Industrial, Fpt Industrial, Sko-Energo, Psn e Czech
Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i
due paesi. (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, giovedì 20 luglio 2017
(fonte: red) Tanti applausi - anche qualche
lacrima di commozione e gioia - in occasione
della conferenza stampa organizzata per
raccontare il viaggio da Genova a Olbia, su
“Nave Italia”, di 14 bambini della Repubblica
ceca, reduci da patologie oncologiche e
gravi disagi sociali. L’incontro si è svolto
presso l’Ambasciata d’Italia. Fra i presenti
anche alcuni dei piccoli protagonisti del
viaggio avventura, tutti molto orgogliosi del
titolo di “capitano di marina” che è stato loro
rilasciato da “Nave Italia”.

LANCIO DI GIOVANNI USAI
(19 luglio)
Tanti applausi – anche qualche lacrima di commozione e gioia - oggi a Praga, in occasione della
conferenza stampa organizzata per raccontare la crociera da Genova a Olbia, su “Nave Italia”, di 14
bambini della Repubblica ceca, reduci da patologie oncologiche e gravi disagi sociali.
Fra i presenti anche alcuni dei piccoli protagonisti del viaggio avventura, tutti molto orgogliosi del
titolo di “capitano di marina” che è stato loro rilasciato da “Nave Italia”, il brigantino a vela più
grande del mondo, di proprietà della Marina Militare e dallo Yacht Club italiano, il cui compito è
proprio quello di promuovere la cultura del mare come strumento di educazione, solidarietà e
inclusione sociale.
L’incontro con i giornalisti si è svolto nei saloni di rappresentanza dell’Ambasciata d’Italia, che ha
ideato e organizzato questa iniziativa di solidarietà, svoltasi all’inizio di luglio, in collaborazione
con l'associazione ceca Chance4Children, con il patrocinio anche del locale ministero della Sanità.
I bambini della Repubblica ceca, accompagnati da cinque educatori e salpati da Genova, sono stati
accolti a Olbia dai pazienti del reparto di pediatria della cittadina sarda. Con questi ultimi hanno
condiviso l’esperienza di viaggio, dedicando loro uno spettacolo teatrale-musicale incentrato sul
mare e sull’amicizia tra i popoli.
“Ho l’orgoglio di dire che siamo riusciti a realizzare una bellissima iniziativa nell’ambito delle
relazioni fra Italia e Repubblica ceca. Ma la cosa più importante è aver regalato a questi bambini la
possibilità di vivere una esperienza meravigliosa che spero rimanga nei loro cuori e li aiuti a
guardare alla vita con nuovi stimoli e con una rinnovata fiducia” ha detto l’ambasciatore Aldo
Amati.
“Una iniziativa che vorremmo si ripetesse anche nei prossimi anni” ha dichiarato la viceministra
della Sanità, Lenka Teska Arnostova, la quale ha assicurato il sostegno del suo Dicastero, perché il
progetto “Na palubu – A bordo” dei piccoli capitani cechi su Nave Italia diventi un appuntamento
tradizionale.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli sponsor che hanno reso possibile la
realizzazione del progetto - Vub Bank (gruppo Intesa Sanpaolo), Nova Mosilana (gruppo Marzotto),
Bolton Group, Cnh Industrial, Ftp Industrial, Sko-Energo, PSN e Czech Airlines, la compagnia di
bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.

http://www.bighellonando.eu/2017/07/na-palubu-s-nave-italia/
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Na palubu s Nave Italia – Il progetto in favore
di 14 bambini cechi.
20 luglio 2017 Marco Ciabatti 0 Commenti Ambasciata, News, Repubblica Ceca
Si è tenuta ieri mattina alle ore 11:00, presso le bellissime sale dell’Ambasciata italiana a Praga,
la conferenza stampa dedicata al progetto: “Na palubu s Nave Italia” (A bordo di Nave Italia),
presenziata da S.E. l’Ambasciatore Aldo Amati e alla quale ho avuto il piacere di essere invitato a
partecipare in veste sia di blogger che, anche e sopratutto, di collaboratore alla redazione del
magazine bimestrale CIAOPRAGA.
Questo importantissimo progetto benefico, promosso e fortemente sostenuto dalla nostra
Ambasciata con la collaborazione dell’associazione ceca “Chance4Children“ e della fondazione
italiana “Tender to Nave ITALIA“, ha coinvolto 14 bambini cechi che sono attualmente in cura
per patologie di natura oncologica o che vivono in condizioni economiche fortemente disagiate
e nasce in risposta ad un progetto equivalente che ha riguardato lo scorso anno altrettanti bambini
italiani, che sono stati ospiti per alcuni giorni in Repubblica Ceca.
Alla conferenza stampa erano presenti, oltre a S.E. l’Ambasciatore, alla sottosegretaria del Ministro
della Salute Lenka Teska Arnoštová, al portavoce di “Chance4Children” Rafal Wojas, agli
organizzatori del progetto, ai rappresentanti delle società che hanno sponsorizzato questa iniziativa,
ai collaboratori dell’Ambasciata e ai vari giornalisti della TV e della stampa, anche una
rappresentanza delle famiglie dei bambini che hanno partecipato direttamente alla spedizione.
Ma di cosa si è trattato nello specifico?
I 14 bambini partecipanti, più 5 accompagnatori, sono partiti martedì 4 luglio dall’aeroporto di
Praga grazie ai biglietti offerti da Czech Airlines, la compagnia aerea di bandiera della Repubblica
Ceca, per atterrare a Milano Malpensa, dove li aspettava un pullman diretto al porto di Genova.
Per alcuni di questi bambini era il primo volo della loro vita.

Ormeggiato a Genova hanno trovato ad aspettarli, con loro grande sorpresa, entusiasmo e
meraviglia, il brigantino a vela “Nave Italia”, la più grande imbarcazione di questo genere al
mondo, proprietà della Marina Militare e dello Yacht Club italiano, a bordo del quale hanno
effettuato (insieme agli organizzatori e al personale dell’equipaggio) una bellissima crociera di
quattro giorni nel Mediterraneo, allietata da tantissimi giochi organizzati sia a bordo della nave
che in acqua, piatti tipici della cucina italiana, intrattenimenti di vario genere e, un plus non
indifferente, dalla visione dei delfini in mare aperto.
I bambini hanno inoltre aiutato in prima persona l’equipaggio nelle attività necessarie alla
conduzione della nave, imparando tantissime cose nuove.
Il brigantino è infine arrivato nel porto di Olbia, Sardegna, l’8 luglio.
Presso l’ospedale di Olbia i bambini hanno trovato ad attenderli i piccoli pazienti del reparto di
pediatria (oltre agli infermieri e ai dottori che hanno partecipato con grande entusiasmo alla
coloratissima festa organizzata per l’occasione), con i quali hanno condiviso le loro personali
esperienze di viaggio e hai quali è stato dedicato uno spettacolo teatrale – musicale incentrato sul
mare e sull’amicizia tra i popoli.
Ripartiti da Olbia con un normale traghetto di linea i bambini sono sbarcati questa volta al porto
di Civitavecchia, dove hanno preso un treno per Roma e hanno avuto l’opportunità di visitare la
nostra capitale prima di ripartire alla volta di Praga dall’aeroporto di Fiumicino sempre con un
volo messo loro a disposizione dalla compagnia Czech Airlines.
Tutto questo, dopo gli interventi di rito delle istituzioni e delle persone direttamente coinvolte nel
progetto, è stato mostrato alla conferenza grazie ad una bellissima presentazione multimediale
realizzata dagli organizzatori, corredata di fotografie e filmati, che ci ha tenuti tutti quanti per
parecchi minuti con lo sguardo praticamente incollato al grande schermo presente in sala e al
termine della quale, guardandomi attorno, non ho pututo fare a meno di notare come molti di noi
avessero gli occhi lucidi per la commozione.
Mi sembra doveroso chiudere questo articolo un po’ speciale riportando testualmente quanto
dichiarato da S.E. l’Ambasciatore Aldo Amati:
“Ho contribuito con entusiasmo al progetto di “Nave Italia”, sia per allargare gli orizzonti di
un’iniziativa molto apprezzabile al di fuori dei confini nazionali italiani sia per proiettare il
modello in una dimensione internazionale che coinvolgesse quattordici bambini cechi. Sono felice
che venga loro offerta un’opportunità straordinaria che spero rimanga nei loro cuori per sempre e
li aiuti a guardare alla vita con ottimismo e ambizione. Si apre al contempo un nuovo importante
capitolo nelle relazioni italo-ceche che vede coinvolto anche il locale ministero della Salute che
ringrazio per il prezioso sostegno”.
Personalmente non posso che sottoscrivere queste parole, con la personale speranza che questa
splendida inziativa possa essere ripetuta negli anni a venire, dando vita ad un gemellaggio che renda
sempre più saldi i già ottimi rapporti che ad oggi intercorrono tra Italia e Repubblica Ceca.
Ecco, per concludere, alcune delle immagini da me scattate ieri in occasione della conferenza:
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Repubblica Ceca ha aggiunto 14 nuove foto.
19 luglio alle ore 15:54 · Praga ·
Questa mattina, in rappresentanza sia del mio blog che del magazine CIAOPRAGA, sono stato tra i
fortunati ad assistere alla conferenza stampa che si è tenuta all'interno delle bellissime sale
dell'ambasciata italiana a #Praga in relazione al progetto di beneficenza "Spedizione Nave Italia"
che ha portato in giro per il mediterraneo 14 bambini cechi che vivono in condizioni disagiate o che
sono in via di guarigione da patologie di natura oncologica.
Qui sotto pubblico un po' di foto dell'evento, ma a questo post seguirà prestissimo un articolo
completo sul mio blog dedicato a questo bellissimo progetto!
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