
 

             
 
 
 

 

 

Český den proti rakovině 2023 
středa 10. května 2023 
na pevných prodejních místech od středy 10. 5. do neděle 14. 5. 2023 
 

27. ročník veřejné sbírky a preventivní akce  
Ligy proti rakovině Praha 
(nabízení žlutých kvítků a rozdávání letáčků s informacemi o prevenci rakoviny) 
 
 

Tematické zaměření letošní sbírky: prevence nádorových onemocnění plic 
 

„Rakovinou onemocní každý třetí občan České republiky...  Dodržováním jednoduchých zásad 
zdravého životního stylu a využíváním možností preventivních vyšetření lze velké části onkologických 
onemocnění předejít! Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy...“ 

 

 
Kdo je Liga proti rakovině Praha? 
● Občanské sdružení působící v ČR od roku 1990, v roce 2020 oslavila 30. výročí založení.   
● Hlavním cílem činnosti je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory, a to prostřednictvím tří pilířových programů: 
informováním veřejnosti o možnostech nádorové prevence, snahou o zlepšení kvality života onkologických 
pacientů a podporou onkologického výzkumu, výuky a kompletizace onkologických pracovišť.  
Více na www.lpr.cz   
● Činnost je financována ze sponzorských darů a především z výtěžku veřejné kytičkové sbírky.  

 
 
Co je Český den proti rakovině? 
● Sbírková preventivní akce s nejdelší tradicí v ČR - za 27 let se květ měsíčku lékařského s barevnou látkovou stužkou 
stal symbolem boje proti rakovině. 
● Skupiny dobrovolníků (nejčastěji dvojice) nabízejí během tohoto dne ve svém městě či vesnici letáky s informacemi o 
prevenci rakoviny a látkovou kopii květu měsíčku lékařského se špendlíkem na připevnění a stužkou za dobrovolný 
příspěvek (minimálně 20 Kč). 
● Český den proti rakovině můžete podpořit také uspořádáním sbírky bez prodeje kytiček v ulicích - v rámci 
firmy/školy/rodiny apod. nebo vytvořením pevného prodejního místa pro veřejnost (v obchodě/firmě/kavárně/úřadě/jiné 
organizaci), případně i ve spojení s projektem/přednáškou/akcí na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny.  
● Podle zkušeností dobrovolníků se kytičky (v porovnání s dalšími sbírkami) prodávají velmi dobře - lidé sbírku dobře 
znají, důvěřují jí a minimální příspěvek za kytičku zůstává již dlouhá léta pouze 20,- Kč.  
● Peníze za kytičku (příspěvek v libovolné výši, minimálně však 20 Kč) vhazují dárci přímo do zabezpečených 
pokladních vaků. Tyto vaky jsou po skončení akce předány k přepočítání vybraných finančních prostředků na pobočky 
České pošty. Pošta poté zašle peníze na účet LPR, která je následně rozdělí na jednotlivé programy boje proti rakovině.  
● Symbolickou odměnou pro dobrovolníky jsou žlutá trička s logem akce, která jim po skončení zůstávají, pro 
koordinátory akce (pedagogy, vychovatele atd.) jsou připraveny drobné dárky. 
● Mezi dobrovolníky jsou kromě členů sdružení onkologických pacientů hlavně studenti všech typů škol (středních, 
základních, vysokých i mateřských), junácké a pionýrské oddíly, členové ČČK, členky ČSŽ, knihovny, firmy zástupci 
měst a obcí i mnozí jednotlivci. 



 

 
 

Podpora SH ČMS 
 
● SH ČMS dlouholetým spolehlivým partnerem Českého dne proti rakovině. 
● Dobrovolní hasiči se do sbírky pravidelně zapojují, jejich pomoci si, zejména v menších městech a obcích, 
nesmírně vážíme. Pevně doufáme, že ve vašich řadách najdeme pro letošní ročník další aktivní dobrovolníky. 
● Vzhledem k preventivnímu charakteru akce Liga proti rakovině dlouhodobě hledá cesty do míst, kde se 
doposud sbírka nekoná nebo kde je dobrovolníků málo, proto uvítáme pomoc v jakémkoli rozsahu! Význam má 
pro nás bez nadsázky každý rozdaný leták a prodaná kytička!  
● Zkušenosti dobrovolníků ukazují, že nabízení kytiček a rozdávání letáčků je mnohem snazší, než se na první 
pohled zdá, a výsledný hřejivý pocit, že jste pomohli dobré věci, opravdu stojí za to.  Kromě vlastní iniciativy a 
odvahy dobrovolníky celá záležitost nic nestojí – nic předem neplatíte a neudané kytičky nám po akci vracíte 
zpět. 

 
 

● Máte-li zájem pomoci, kontaktujte nás prosím co nejdříve  
na tel. 603 546 116 nebo e-mailu jana.mauleova@arcadia.cz. 

Další informace také na www.cdpr.cz. 
 

PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU, 
budeme upřímně vděční za každého nového spolupracovníka! 

 
 

V případě, že zapojení Vaší místní organizace do akce není možné, 
uvítáme samozřejmě i jakoukoliv další spolupráci.  

Propagace sbírky (vyvěšení zaslaného plakátu, informování na webu či sociálních sítích atd.)  
je pro nás významnou podporou,  

také pokud byste měli tip na další vhodné spolupracovníky ve Vaší obci, budeme rádi za kontakt. 
I když preventivní rozměr akce (rozdávání letáčků ke kytičkám) je naší prioritou,  
pomoci můžete také finančním příspěvkem na sbírkový účet bez prodeje kytiček. 
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