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Letošní jubilejní 20. ročník veřejné sbírky Český den proti 
rakovině, který proběhl ve středu 11. května, velmi 
pravděpodobně výsledkem překoná ten velmi úspěšný loňský.  
Aktuální stav sbírkového účtu k 20. červnu přesáhl hranici 
18 000 000 Kč, přičemž ještě nejsou připsány částky za 
zaslané dárcovské zprávy.  

 Finanční výsledek sbírky však není jediným rekordním údajem, který 
Liga můţe s radostí konstatovat. Sbírky se totiţ letos zúčastnil také 

nejvyšší počet dobrovolníků, kteří v ulicích měst a obcí nabízeli rekordní 
mnoţství kytiček a letáčků. Zde uvádíme některé konkrétní údaje:  

 účast více neţ 13 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách 

 920 000 kytiček s růţovou stuţkou 

 920 000 letáčků s informacemi o prevenci nádorů prsu 

 7000 pokladních vaků  

 1100 míst v celé České republice  

 poprvé moţnost zakoupení elektronických kytiček přes mobilní aplikaci  

 více neţ 950 spolupracujících subjektů (středních škol, základních škol, sdruţení 

onkologických pacientů, skautských skupin, pionýrských oddílů, místních organizací 
Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, knihoven, základních organizací ČSŢ, 
oblastních spolků ČČK, obcí, firem, jednotlivců… 

 
 Ke kaţdé zakoupené kytičce rozdávali dobrovolníci Ligy v letošním roce letáček, ve 
kterém byli dárci informováni o prevenci rakoviny prsu. Ústředním důvodem je fakt, ţe jde o 
onemocnění, které je v populaci ţen stále tím nejčetnějším. Na osvětový rozměr sbírky klade 
Liga kaţdoročně velký důraz, neboť informovat a šířit povědomí o moţnostech prevence 
rakoviny je jejím hlavním posláním.  
 Jako poděkování za spolupráci a podporu uspořádala LPR Praha pro své příznivce 
tradiční červnový Děkovný koncert, na kterém vystoupily přední umělkyně naší hudební scény 
klavíristka Jitka Čechová, harfistka Kateřina Englichová, klarinetistka Ludmila Peterková a 
sopranistka Petra Šimková-Alvarez.  
 Liga proti rakovině Praha děkuje všem dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům, 
organizacím a firmám za podporu v boji proti rakovině. O rozdělení výtěţku sbírky budou 
orgány Ligy rozhodovat během letních měsíců, na podzim oznámí výsledky.  Děkujeme! 

 
Kontakty: 

Liga proti rakovině Praha z.s.: 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, Radiožurnál        
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, Emco, spol. s r.o.; 
Junák – svaz skautů a skautek ČR; Pionýr; Model Obaly a.s.; Newton Media, a.s.; Sdruţení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska; Soleta Signum s.r.o.; Země světa  
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