
Módní přehlídka 

Módní přehlídka je tradiční součástí agendy na konferenci PH v USA. Letošní konference nebyla 
výjimkou.


Módní přehlídka na konferenci PH není však jako žádná běžná módní přehlídka. Zaprvé jsou 
všechny modelky zároveň PH pacienty. Za druhé, oblečení, které nosí modelky, je není nutně 
primárním cílem této show. Během doby, kdy je modelka na mole, moderátor mluví o její zdravotní 
historii. Kromě toho často říkají další fakta, jako jsou koníčky a zájmy modelů. Mnohokrát to jsou 
důležité skutečnosti, protože použité oblečení je s tím úzce spojeno.


Jedna pacientka a modelka PH má například hobby jako tanečnice Hula. Dokonce se účastní 
tanečních soutěží Hula. Samozřejmě, že chodila po mole v hula tanečním oblečení. Určitě to 
nebyla normální hula tanečnice, už jste někdy viděli hula tanečnici s batohem obsahujícím zásobu 
kyslíku a nosní kanylou? A když ukázala na mole tanec hula, obecenstvo to zvedlo ze židlí.


Další modelka přišla na molo v karate oblečení. A ano, mysleli jste to, modelka a pacient má 
karate jako koníček. Musela být také velmi zkušená, protože měla černý pás. Odpověď od davu 
byla obrovská, když ukázala některé z jejích karate kopů.


Největší potlesk však byl věnován PH nemocným dětem a mládeži, když šli po mole. Jeden 
chlapec byl oblečen v supermanském kostýmu, aby všichni znali jeho superhrdinu. Další plachá 
mladá dívka prochála molem v zebra oblečení a na zádech měla batoh se zebrou, který obsahoval 
pumpu PH léků. A dvě mladé dívky chodily po mole v sukních a hrdě ukazovali své zářivé  a ladící 
batohy na pumpy.


Pokud máte v úmyslu účastnit se PH konference v USA, nenechte si ujít módní přehlídku. Je 
skutečně inspirativní sledovat, jak děti, mládež a dospělí PH pacienti chodí hrdě po mole za 
ohromujícího povzbuzování publika pacientů s PH.


Zde jsou tři krátká videa z módní přehlídky:


https://phaeurope.box.com/s/hzmoms1qs8kiqdy4lemlsl4yaefjldmx 


https://phaeurope.box.com/s/120e7ine8wu494pibxi37y3i0mjjhg09 


https://phaeurope.box.com/s/5t66kg3hgo3eb2i64yi3uv8wubfjlcp0 






 


