
 



 

 

 

 

V Praze 26. května 2021  

Milí přátelé Českého dne proti rakovině, 

         děkujeme Vám ještě jednou za podporu loňského ročníku veřejné sbírky Ligy 

proti rakovině Praha! Navzdory komplikované situaci se také díky Vaší nezištné 

pomoci podařilo na sbírkovém účtu shromáždit více než 13,7 mil. Kč, které umožnily 

Lize proti rakovině Praha pokračovat v práci v oblasti prevence nádorových 

onemocnění a v podpoře pacientů s nádorovým onemocněním.  

          Epidemie koronaviru je bohužel stále s námi a donutila nás k posunu termínu 

sbírky, ale ani nádorová onemocnění nezmizela - i když se o nich méně mluví, jejich 

výskyt stále roste a pacienti s rakovinou dál potřebují podporu. Proto si dovolujeme 

obrátit se na Vás se žádostí o spolupráci také při letošním jubilejním 25. ročníku 

květinové sbírky Liga proti rakovině Praha.  

          Pevně věříme, že situace na podzim bude příznivá a Český den proti rakovině 

2021 proběhne ve středu 29. září. Barva stužky u kytiček zůstává i pro letošní rok 

zelená (vzhledem k velkému množství nepoužitých a vrácených kytiček z loňského 

roku, jejichž nevyužití by bylo zbytečným plýtváním), také téma preventivní letáků v 

rozšířené podobě pokračuje (nádory ledvin, močového měchýře a prostaty a 

možnosti prevence), minimální prodejní cena kytičky zůstává 20 Kč.  

         S ohledem na komplikovanou situaci se Liga proti rakovině rozhodla umožnit 

prodej kytiček v ulicích nejen ve středu 29. září (hlavní den sbírky), ale také ve 

čtvrtek 30. září a v pátek 1. října. Věříme, že možnost volby alternativního termínu 

prodeje pro Vás bude příjemnou novinkou, která podpoří Vaši účast a úspěch sbírky.  

          V loňském roce se jako alternativa k prodeji v ulicích, který v mnoha případech 

nebyl možný, velmi osvědčila pevná prodejní místa v obchodech / školách / 

úřadech / firmách / informačních centrech atd. Budeme moc rádi, pokud se 

pokusíte taková místa zařídit i letos a dáte nám o nich před sbírkou vědět.  

          Na pevných prodejních místech bude i letos možné nabízet kytičky v 

prodlouženém termínu prodeje od středy 29. 9. do neděle 3. 10. podle otevírací 

doby. 

 

Za organizátory Českého dne proti rakovině 2021 pro Ligu proti rakovině Praha  
s přáním dobrého zdraví a krásných dní  
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