
 
 
 
       Český den proti rakovině  
             (Květinový den) 
  

Veřejná sbírka a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha 
 

„Rakovinou onemocní každý třetí občan České republiky ...  
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu však lze podle 
nejnovějších poznatků až 60 % všech onkologických onemocnění předejít! 

Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i Vy...“ 
 
Co je Liga proti rakovině Praha? 
●  Liga proti rakovině Praha je občanské sdružení působící v ČR od roku 1990.  
● Má tři hlavní cíle činnosti - nádorová prevence, zlepšení kvality života 
onkologických pacientů, podpora vzdělávání a onkologického výzkumu.  
● Její činnost je financována ze sponzorských darů, dotací Ministerstva zdravotnictví 
a především z výtěžku veřejné květnové sbírky.  
 
Co je Český den proti rakovině (Květinový den)? 
●  Veřejná sbírka LPR Praha, která je hlavním zdrojem financování její činnosti.  
● Sbírková akce s nejdelší tradicí v ČR - za patnáct let se květ měsíčku lékařského 
s barevnou látkovou stužkou stal symbolem boje proti rakovině. 
● Od roku 2007 je sbírka v souladu s přihlášením se České republiky ke Světovému 
dni boje proti rakovině nazvána „Českým dnem 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 minimální příspěvek 
20 Kč. 
● Jedná se především o programy na prevenci nádorových onemocnění (včetně 
programů na školách), o podporu onkologického výzkumu a projekty ke zlepšení 
kvality života pacientů s nádorovým onemocněním. 
 
Letošní 17. ročník Českého dne proti rakovině se konal ve středu 15. května a 
ústředním tématem bylo „Nádorové onemocnění tlustého střeva“. Ve srovnání 
s evropskými zeměmi se Česká republika dlouhodobě drží na prvním místě 
ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ročně u nás onemocní zhoubným 
novotvarem více než 8 000 osob ročně, téměř 5 000 jich zemře. Rakovina tlustého 
střeva je nejčastější onkologickou diagnózou v ČR, ihned po karcinomu prostaty 
u mužů a karcinomu prsu u žen. Je tedy znovu a znovu upozorňovat občany na 
nutnost prevence.  
 
Také naše škola se zúčastnila této charitativní akce. Studenti třídy 3. A (8 žáků) 
nejen propagovali uvedené myšlenky, ale prodejem žlutého kvítku měsíčku 
lékařského také pomohli podpořit onkologický výzkum a léčbu. Celkově vybrali 
5.334,-- Kč.  

Děkujeme za pomoc při této akci! 
-hav-  


