
20. jubilejní veřejná sbírka Český den proti rakovině 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
Praha 4. května 2016 
 

 
 
  
 
Letošní jubilejní dvacátou veřejnou sbírku Český den proti 
rakovině pořádá Liga proti rakovině Praha ve středu 11. května. 
Dobrovolníci ve ţlutých tričkách budou nabízet v ulicích měst 
ţluté kytičky s růţovou stuţkou. Barvou stuţky Liga 
symbolicky připomíná téma, které letos zvolila k informační 
preventivní kampani, a sice rakovinu prsu u ţen i muţů. 
Kytičky se budou prodávat jiţ tradičně za minimální 
příspěvek 20 Kč. 

 
 

 
HISTORIE SBÍRKY ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  

 Inspiraci pro uspořádání veřejné sbírky Liga čerpala z irského konceptu tzv. 
Daffodil Days (Narciskové dny), které pořádá The Irish Cancer Society jiţ od roku 
1988. První česká sbírka se uskutečnila v roce 1997 pod názvem Květinový den. 
Trvalým cílem sbírek je přinášet veřejnosti informace o prevenci rakoviny a získat 
finance prodejem kvítků měsíčku lékařského za stále stejnou cenu – 20 Kč. Za 19 
ročníků sbírky Český den proti rakovině bylo rozděleno téměř 250 milionů Kč, z toho:                                                                                                                            
40 % na nádorovou prevenci                                                                                                      
35 % na zlepšení kvality ţivota onkologických pacientů                                                                      
25 % na podporu výzkumu, pro investiční podporu onkologických pracovišť a podporu 
hospicům  

Témata sbírek za 20 let: 
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SBÍRKA 2016 V ČÍSLECH: 

 více neţ 13 500 dobrovolníků ve ţlutých tričkách 

 920 000 kytiček s růţovou stuţkou a letáčků o prevenci nádorů prsu 

 7000 pokladních vaků  

 1100 míst v celé České republice   

 více neţ 950 spolupracujících subjektů (210 středních škol, 246 základních 

škol, 63 sdruţení onkologických pacientů (kolektivních členů Ligy), 62 
skautských skupin, 61 pionýrských oddílů, 79 místních organizací Sdruţení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, 34 místních knihoven, 22 základních 
organizací ČSŢ, 23 oblastních spolků ČČK, 62 jednotlivců, 104 ostatních (obce, 
firmy, MŠ…) 

 
CELODENNÍ PROGRAM VE ŢLUTÉM STANU 
 V Praze bude ve středu v den sbírky v dolní části Václavského náměstí na 
Můstku ţlutý stan, odkud bude vysílat dopoledne přímým přenosem Český rozhlas 
Radioţurnál svůj program. Hostem Lucie Výborné bude od 10 hodin herečka a 
šansoniérka Chantal Poullain, která snahu Ligy o prevenci rakoviny prsu podporuje 
nejen kvůli osobnímu proţitku. Odpoledne bude pódium patřit doprovodnému 
programu, ve kterém se vystřídají zpěváci i tanečníci, vystoupí mj. Vladimír Hron, 
Jaroslav Uhlíř, Heidi Janků a kytarista Jan Matěj Rak. Na pomoc dobrovolníkům 
nabízejícím kytičky přijdou sourozenci Gondíkovi, Vojtěch Bernatský, vítězky minulých 
ročníků soutěţe Česká Miss Gabriela Kratochvílová, Monika Leová, Lucie Kovandová 
a další. Od 12 hodin budou návštěvníkům k dispozici lékaři v improvizovaných 
„ordinacích“, kde mohou zájemci konzultovat své zdravotní problémy s onkology či 
dermatology.  
 
MOBILNÍ APLIKACE A E-KYTIČKA 

 Liga v souladu s moderními trendy 21. století zájemcům nabídne také 
elektronickou podobu kytičky, kterou si dárci mohou stáhnout po odeslání DMS.  
Aktuální informace o sbírce veřejnost najde na novém webu www.cdpr.cz i na 
sociálních sítích. Horkou novinkou je aplikace pro chytré mobilní telefony určená 
prodejcům i zájemcům o kytičky. Aplikace umoţní prostřednictvím sdílení polohy volbu 
nejvhodnějšího stanoviště pro prodej; zájemci o koupi kytičky si mohou 
prostřednictvím interaktivní mapy vyhledat nejbliţšího prodejce kytiček.  O všechny 
novinky z oblasti IT se postarala sponzorsky firma Trigama International s.r.o.  
 
LETOŠNÍ TÉMA SBÍRKY – RAKOVINA PRSU 
 Pro letošní informační kampaň sbírky Liga zvolila nejčastěji se vyskytující 
nádorové onemocnění ţen – rakovinu prsu.  Předsedkyně LPR Praha MUDr. Michaela 
Fridrichová uvádí: „Obrátit po letech znovu pozornost na rakovinu prsu byla jasná a 
opodstatněná volba. Vždyť u nás se každoročně více než 7000 žen dozví, že 
onemocnění postihlo právě je, a 1800 žen ročně v důsledku rakoviny prsu zemře.  
Špatnou zprávou je, že incidence onemocnění má stoupající křivku, naopak nás těší, 
že mortalita mírně klesá. O rakovině prsu stejně jako o jiných onkologických 
diagnózách platí, čím ranější záchyt, tím vyšší šance k plnému uzdravení.“ Proto se 
Liga připojuje k osvětovým kampaním a k adresnému zvaní na preventivní prohlídky 

http://www.cdpr.cz/
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a vyzývá: Ţeny nezanedbávejte samovyšetření, choďte na preventivní prohlídky a 
v případě podezření jděte VČAS k lékaři!  Moţností léčby je celá řada a jsou 
stanoveny na základě pečlivého zmapování rozsahu a stádia rakoviny. Ţeny i po 
ukončení léčby nadále zůstávají v péči lékařů a jsou pečlivě sledovány. Doc. MUDr. 
Petra Tesařová, CSc. upozorňuje: „Zvláštní pozornost zasluhují pacientky, kterým byl 
diagnostikován geneticky podmíněný karcinom prsu. Jsou zařazeny do 
dispenzarizační péče, aby případné další nádorové bujení bylo odhaleno včas.“ 

 

 

Rakovina prsu – výskyt a úmrtnost 

 

 
 
 

LPR PRAHA PROTI MELANOMU 

K trvalým aktivitám Ligy na poli osvěty patří informování veřejnosti o rizicích rakoviny 
kůţe, a to především melanomu. Proto Liga ve spolupráci s dermatology k některým 
ze svých akcí zařadila i nabídku kontroly koţních znamének a pih.  Spolupracující 
dermatoloţka MUDr. Naděţda Vojáčková potvrzuje zájem veřejnosti o netradiční 
„vyšetření“ na náměstích: „My dermatologové bychom samozřejmě byli raději, kdyby 
nás navštěvovali pacienti výhradně v našich ordinacích, na druhou stranu si 
uvědomujeme, ţe na rozdíl od jiných lékařských oborů my orientační konzultaci 
opravdu můţeme poskytnout i v provizorních podmínkách. Tyto akce jsou uţitečné 
zejména tím, ţe je navštěvují i ti lidé, pro které je ordinace psychologickou bariérou. 
Kaţdoročně při této práci v terénu objevíme několik případů zhoubných nádorů, 
včetně toho z nejagresivnějších – melanomu. Děkujeme Lize za její neustávající 
osvětovou kampaň.“  
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Liga proti rakovině Praha z.s. 

je nezisková organizace. 

Hlavním cílem je jiţ více neţ 25 let sníţení úmrtnosti na zhoubné nádory v České 
republice. K dosaţení tohoto cíle zvolila tři hlavní dlouhodobé programy: 

– prevenci nádorových onemocnění a výchovu ke zdravému způsobu ţivota 

– zlepšení kvality ţivota onkologických pacientů 

– podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakty: 
Liga proti rakovině Praha: tel.: 224 919 732, lpr@lpr.cz, www.lpr.cz           
Informace o sbírce: Arcadia Praha, mobil: 607 990 261, jitka.bajgarova@arcadia.cz, 
                         www.cdpr.cz 
 

 
Sbírku Český den proti rakovině 2016 podpořili: 
Generální partner: Česká pošta, s.p. 
Hlavní partner: Geis CZ s.r.o. 
Hlavní mediální partneři: Česká televize, ČRo  Radioţurnál  
IT partner: Trigama International s.r.o. 
Mediální partneři: Bauer media v.o.s., Deník, Květy, Rengl, s.r.o. 
Partneři a spolupracovníci: Bluetech s.r.o.; Český červený kříţ; Český svaz ţen, Junák – 

svaz skautů a skautek ČR; Pionýr; Model Obaly a.s.; Newton Media, a.s.; Rengl, s.r.o.; 
Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska; Soleta Signum s.r.o.; Země světa  
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