
 
 
Tisková zpráva, Praha, 12. června 2019 

 
 
Předběžné výsledky letošní sbírky Český den proti rakovině, která se 
konala 15. května, nasvědčují tomu, že konečná částka po započtení 
ještě přicházejících darů a dárcovských SMS, bude atakovat loňský 
rekord. K dnešnímu dni je na kontě sbírky 19 748 826,81 Kč!  

 
Liga proti rakovině Praha děkuje všem dárcům, kteří zakoupením žluté 

kytičky či posláním DMS umožňují Lize financovat projekty naplňující boj proti 
rakovině. Předsedkyně LPR Praha MUDr. Michaela Fridrichová připomíná druhý 
rozměr sbírky: „Vedle zřejmého záměru shromáždit peníze k financování našich tří 
pilířových programů slouží sbírka také jako prostředek k šíření povědomí o prevenci 
rakoviny. V letošním roce jsme po několika letech zacílili opět na rakovinu plic a ke 
každé kytičce dárcům rozdávali letáček se základními informacemi o preventivních 
opatřeních. Věříme totiž, že je nutné opakovat mimo jiné už známý fakt, že nejlepší 
prevencí před tímto onemocněním je nekouření.“ 
  Poděkováním za spolupráci a podporu byl tradiční červnový Děkovný 
koncert, kde v úterý 11. června vystoupili v programu Gypsy mezzosopranistka 
Dagmar Pecková, klavírní virtuóz Miroslav Sekera a houslistka Olga Šroubková. 
V úvodu večera poděkovala předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová všem 
zástupcům dobrovolníků, partnerským firmám i dárcům.  
      Výbor Ligy proti rakovině Praha v letních měsících rozhodne, kam budou 
vybrané finanční prostředky konkrétně směrovány, Liga s výsledkem seznámí 
veřejnost na podzim.  
 
K ČEMU POSLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY?                                                                                                           

Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří základních 

dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:                                                                                                                                                       

- Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života                                                                                                                                                                                        

- Podpora kvality života onkologických pacientů                                                                                                    

- Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť  

Liga proti rakovině Praha DĚKUJE všem dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a 
partnerům za podporu v boji proti rakovině. 

 

Kontakt: Liga proti rakovině Praha: tel.: 224 919 732, lpr@lpr.cz, www.lpr.cz          

Informace o sbírce: tel.: 607 990 261, jitka.bajgarova@arcadia.cz, www.cdpr.cz 

SBÍRKU ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2019 PODPOŘILI:                                                                 
Generální partner:           Česká pošta, s.p.                                                                                                     
Hlavní partner:                      Geis CZ s.r.o.                                                                                                          
Hlavní mediální partneři:     Česká televize, ČRo Radiožurnál                                                                                 
IT partner:            Trigama International s.r.o.                                                                               
Mediální partneři:           CITY DIGITAL MEDIA s.r.o., Chvilka pro tebe, Květy, Rengl, s.r.o. Tina          
Partneři a spolupracovníci: Bluetech s.r.o.; Český červený kříž; Český svaz žen, Emco spol. s r.o.; 
            JOHNNY SERVIS s.r.o.; Junák - český skaut, z.s.; Pionýr, z.s.; Model 
            Obaly a.s.; Monitora media, s.r.o.; Sdružení hasičů Čech, Moravy a     
            Slezska; Soleta Signum s.r.o.;   
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