
Český den proti rakovině  

v Chrašticích = 3.177,-Kč 
    
Ve středu 11. května prob ěhl již 15. ročník celonárodní sbírky Český den proti 

rakovině. Veřejná sbírka neslouží k pouhému získávání financí na  projekty 
sdružení, LPR Praha ji zárove ň považuje za významnou preventivní akci. Každý 
dárce si totiž odnese nejen kyti čku m ěsíčku léka řského, ale obdrží i leták 
s podrobnými informacemi o možnostech aktivní preve nce rakoviny.  

  
Platí, že rakovina odhalená v časném stadiu vzniku je léčitelná. Náš slogan „Tiká v každé rodin ě“  je varující. Varující, 
ale pravdivý, neboť každý třetí občan v ČR podle celostátních statistik onemocněl nebo onemocní rakovinou. Prevence 
a především prevence od dětského věku může toto riziko značně omezit. 
   
Cílem programu roku 2011 , který vychází ze zásad Evropského kodexu proti rakovině, je informovat veřejnost 
o možnostech aktivní nádorové prevence, tj. nejen zdravý způsob života, nekouření, pravidelný pohyb apod., ale i 
využívání preventivních a screeningových programů, které nabízejí zdravotní pojišťovny – stanovení PSA (Prostatický 
Specifický Antigen) u mužů nad 50 let, mamografický screening pro ženy od 45 let, vyšetření stolice na okultní krvácení, 
očkování proti  HPV + roční gynekologické kontroly (prevence před rakovinou děložního čípku) a samozřejmě 
pravidelné roční preventivní prohlídky u praktického lékaře.    
     
Letošní sbírka v řeči čísel:  
•         800 000 žlutých kyti ček s fialovou stužkou  

•         14 krajů ČR (všechny)  
•         77 okresů ČR (všechny) 
•         750 měst a vesnic České republiky  
•         5500 pokladních vaků  
•         11 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách 
    
•••• 760 přihlášených subjekt ů:  
-     54 pacientských klubů, kolektivních členských organizací LPR Praha 
-   154 středních škol 
-   123 základní školy   
-     88 místních organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
-     72 oddílů Skauta  
-     62 skupin Pionýra 
-     40 prodejen knihkupectví Kanzelsberger 
-     26 organizací ČSŽ 
-     25 poboček České pošty  
-     19 organizací ČČK 
a další organizace a jednotlivci 
    
Sbírku jsme již tradičně organizovali také v naší škole v Chrašticích. Naši nejstarší žáci vybírali dobrovolný příspěvek od 
dárců nejenom ve škole, ale také v celé obci či na benzínové pumpě.  

   
Každoročně se nám tak daří přispět nemalou částkou na prevenci nemoci, která může potkat každého. V roce 2011 

jsme vybrali a na konto LPR zaslali finanční částku 3.177,- Kč.  Všem dárc ům DĚKUJEME!!!  
      
Informace o loňském KVĚTINOVÉM DNI 2010 najdete zde. Fotografie z letošního Dne proti rakovin ě v 
Chrašticích si prohlédněte zde.  
   

   
Jana Derflová, organizátor sbírky v ZŠ a MŠ Chraštice 

 


