TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha 26. června 2015

Všechna očekávání překonávají výsledky letošní sbírky Český
den proti rakovině, která se konala 13. května. V současné době
je na kontě už 17 453 341 Kč! Je to zhruba o 3 miliony více, než
bývalo v posledních letech zvykem.
Liga v letošním jubilejním roce, kdy si připomíná 25 let od svého
založení, nabízela v ulicích měst a vesnic po celé ČR 900 000 ks
kytiček se stříbrnou stužkou. Ke každé kytičce dárci dostali i
letáček s informacemi o prevenci rakoviny reprodukčních orgánů. Kytičky
nabízelo více než 13 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách.
Skutečnost, že letošní prodej kytiček vynese o více než 3 miliony vyšší sumu,
znamená, že Liga bude moci podpořit významněji všechny své vlastní osvětové
projekty a programy, rozdělí vyšší částku organizacím sdružujícím pacienty
s nádorovými onemocněními, hospicům, ale také bude moci zvýšit příspěvek na
investiční vybavení onkologických pracovišť a podporu onkologického výzkumu.
„Částka převyšující 17 milionů korun je pro Ligu ovšem také obrovským
vyznamenáním, neboť svědčí o důvěře lidí v naši práci, v její smysl, v její cíle. Za čtvrt
století existence Ligy se ve společnosti změnilo vnímání nádorových onemocnění,
slovo rakovina přestalo být tabu, lidé již vědí, že preventivní vyšetření mají smysl, že
přijít včas znamená významně zvýšit šanci na uzdravení,“ konstatuje předsedkyně
Ligy proti rakovině Praha MUDr. Michaela Fridrichová a dodává: „Každý dárce, který si
za dvacetikorunu koupil kytičku, každý dobrovolník, který si oblékl žluté tričko a vyrazil
do ulic, každá firma, která nás podporuje, každé médium, které o sbírce, ale také o
prevenci informuje, je motorem pro naši práci. Cítíme se důvěrou zavázáni k hledání
dalších cest, jak dosáhnout už před 25 lety vytčeného cíle - snížení úmrtnosti na
nádorová onemocnění v naší zemi. Děkujeme, že nám pomáháte!“
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.denprotirakovine.cz
Sbírku Český den proti rakovině 2015 podpořili:
Generální partner: Česká pošta, s.p.
Hlavní partner: Geis CZ s.r.o.
Hlavní mediální partneři: Česká televize, ČRo Radiožurnál
Mediální partneři: Bauer media v.o.s., ČRo Dvojka, Deník, Květy, Rengl, s.r.o.
Partneři a spolupracovníci: Bluetech s.r.o.; Český červený kříž; Český svaz žen;
GlaxoSmithKline, s.r.o.; Junák – svaz skautů a skautek ČR; Pionýr; Model Obaly a.s.; Newton Media,
a.s.; Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska; Soleta Signum s.r.o.; Vyšehrad 2000, s.r.o.; Země světa

