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Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.  

Alliance of Women with Breast Cancer  
 
Člen Evropské koalice proti rakovině prsu “Europa Donna” 
A representative of the European Breast Cancer Coalition “Europa Donna”  
Člen Evropské koalice onkologických pacientů ECPC ( European Cancer Patient 

Coalition  
 

Založena dne 9. července 2002 devatenácti organizacemi onkologických pacientek 
jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost.  

 

Jejím cílem je:  
 

-  sloužit jako informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné  
   a jejich organizace  
-  poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných  

-  koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového   
   onemocnění prsu  

-  sjednotit snahy pacientských organizací i jednotlivců o prosazování práv a rovných  
   podmínek k léčbě a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu  

-  zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách  
 

Obsah výroční zprávy:  
1. Zpráva o činnosti za rok 2018  
2. Zpráva o financích za rok 2018  

3. Plán aktivit na rok 2019  
 

Správní rada a dozorčí rada:  
Předsedkyně správní rady:  
MUDr. Miroslava Skovajsová Ph.D.  
 

Člen správní rady: Anna Gavendová  
Člen správní rady: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 

Člen správní rady: Jarmila Novotná  
Člen správní rady: Marta Křečková  

Člen správní rady: PhDr. Zuzana Peterová  
 

Dozorčí rada: 

Alena Nováková 
Marta Veselá  

Ing. Alena Kočí 

 
Sídlo společnosti a kontakty:  
Vinohradská 176 (do 31. 12. 2018) 
130 00 Praha 3  

Tel: +420 222 733 733  
E-mail: aliance@breastcancer.cz  

Webové stránky: http://www.breastcancer.cz/  

 
IČ a registrace v Obchodním rejstříku:  
IČ: 26 70 43 74  
Číslo účtu: 27-9092620207/0100 (Komerční banka)  

Registrace v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 9. 7. 2002,  
odd. O, vložka 255  
 

 



Vedení společnosti:  
Eva Knappová, ředitelka společnosti  
Tel.: +420 222 733 733, mobil: +420 777 791 590  

E-mail: evaknapp@breastcancer.cz  

 

Zaměstnanci: 
JUDr. Magdalena Vošalíková – zástupkyně ředitelky 

Tel.: +420 732 314 118  
E-mail: vosalikova@czechpr.cz  
 

Iva Bachanová – asistentka ředitelky  
Tel.: +420 222 733 733, cell +420 734 837 675 

E-mail: aliance@breastcancer.cz 
 

Projekt Bellis Young&Cancer – sekce mladých pacientek 

Ing. Nikola Samková – koordinátorka projektu 
Tel: + 420 774 578 877 
E-mail: nikola.weigretova@gmail.com 

 

Petra Svobodová – koordinátorka projektu 
Tel.: 420777541996 

E-mail: petrasvobip@gmail.com 
 

Webové stránky Bellis: http://www.bellisky.cz/  

 
Externí spolupracovnice: 
 

Projekt Neviditelné ženy  

Libuše Žamberská – koordinátorka projektu  

Tel: + 420 603 230 513 

E-mail: neviditelnezeny@breastcacncer.cz 
Webové stránky: http://www.neviditelnezeny.cz/  
 

Národní reprezentantka ČR pro Europu Donnu 
Mgr. Marta Kostrová 

Tel: +420703332930 
E-mail: marta.kostrova@seznam.cz  
 

Účetní: 
Ing. Alena Nováková  

Tel.: +420 602 464 160 
E-mail: aliance@breastcancer.cz  

 
PR: 
Czech P. R., s.r.o.,  
Národní 17  

110 00 Praha 1  

tel. +420 224 210 206; +420 732 314 118  

fax +420 224 210 615  

www.czechpr.cz  

www.ecco-network.com  

Kontaktní osoba: JUDr. Magdalena Vošalíková  

Tel.: +420 732 314 118  

E-mail: vosalikova@czechpr.cz  

mailto:nikola.weigretova@gmail.com
mailto:marta.kostrova@seznam.cz


 

AKCE A PROJEKTY 2018 
 

 

Projekty: 
 
25. – 27. května  -  DOKÁŽEŠ TO TAKY! – Zaostřeno na život 
 

 

Další ročník pravidelné a  oblíbené  akce 
Dokážeš to taky se konal ve dnech 25. – 27. 

května 2018. Zástupkyně pacientských 
organizací z celé republiky se sjely do Prahy, 

odkud se již společně pokračovalo do krásného 
prostředí Lesních lázní Zvánovice, kde akce 
probíhala pod názvem „Zaostřeno na život“.   
 

 

Páteční večer proběhlo čtení z knihy autorky 
Corinny Kohröde-Warnkenové "Můj růžový 
život s Bohem a rakovinou“, kdy našimi 

milými hosty byly sestry z Nakladatelství 
Paulínky, které přítomné účastnice přišly 

povzbudit a diskutovat o knize, víře a životě.  
Na sobotu byl připraven kreativní den 
s Helenou Szmigielovou, fotografkou, která 

s pomocí technika Borise Stojanova všechny 
přítomné vtáhla do tajů fotografování, 

fantazie, světla, ostření a jiných správných 
pravidel. Následovala praktická fáze focení, na které byl vyměřen odpolední čas v 
přírodě. Večer probíhalo vyhodnocení a výstava fotografií od všech soutěžících. 

Sobotní večerní program byl ukončen tradičním táborákem s opékáním buřtů, 
zpěvem, smíchem a krásným povídáním. 

     

 
9. června  -  AVON POCHOD PROTI RAKOVINĚ PRSU  

 
9. 6. 2018 jsme v růžovém oslavili již 
18. narozeniny Avon Pochodu – dne, 
kdy fandíme ženám, podporujeme jejich 

nezávislost, sebevědomí a připomínáme 
PEČUJTE O SVÉ ZDRAVÍ - ZŮSTAŇTE 

ZDRAVÉ!  
Letošní záplava růžové odstartovala na 
prosluněném Staroměstském náměstí, 

kde Bellisky-mladé ženy s rakovinou 
prsu opět rozdávaly balonky a účastníci 

průvodu mohli dobrovolným příspěvkem 
přispět na jejich činnost. Odtud se 

dlouhý růžový průvod přesunul na ostrov Štvanice. 

Tam také nechyběl zábavný program a edukační stánek Aliance žen s rakovinou 
prsu, kde edukátorky z organizací Alen, Mammahelp a Žap vysvětlovaly přítomným 

ženám důležitost prevence a edukovaly správný nácvik samovyšetření prsu. Vedle 
stánku byla opět vystavena prsní stěna, která prezentovala úspěšný projekt Ostře 



sledovaná prsa. To nejkrásnější a nejdojemnější – vypouštění balónků – spolu se 
vzpomínkami, přáními, slzičkami se již odehrálo za bouřkové oblohy a vzápětí se 
spustil dlouhotrvající liják.... ten možná překazil další zábavu, ale "růžové dojetí" 

zůstalo. 

 

15. srpna - 30. listopadu -  ŽENY ŽENÁM  
 
Aliance žen s rakovinou prsu realizovala za podpory společnosti AVON Cosmetics  16. 

ročník projektu Ženy ženám, který v návaznosti na AVON pochod nabízí ženám 
slevové poukázky na sonografické a mamografické vyšetření v akreditovaných 

screeningových centrech po celé ČR. V tomto roce se do projektu zapojilo 68 
akreditovaných radiodiagnostických pracovišť.  

 

 
12. – 13. října - PLAVEME PRSA (EVROPSKÁ KAMPAŇ “BREAST HEALTH DAY“) 

 
Letošní již 8. ročník celostátní akce Plaveme prsa se konal v sobotu 13. října 

(některé organizace 12. října) 2018 za účasti 14 pacientských organizací, mladých 
pacientek Bellis a nepacientských organizací Baby Club Elma Kladno, MEBYS Trutnov, 
Born To Swim a také organizace České ILCO – sdružení stomiků.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Na 13 místech v celé republice se na počest 15. října, který slavíme s koalicí Europa 
Donna – The European Breast Cancer Coalition jako Den boje za zdravá prsa, plavala 

veřejnost, pacientky i jejich blízcí prsa. Dohromady bylo naplaváno v rámci podpory 
tohoto projektu 707 425 metrů.     

                                                                                         
Dalších 5 pacientských organizací se připojilo 
jiným programem – Victoria Litoměřice, Úsměv= 

zdraví Lovosice a INNA Havířov uspořádaly 
Jablíčkový den, v Benešově se konal Den pro 
zdravá prsa a ve Vsetíně Den pro růžovou stužku. 

Na všech akcích v českých a moravských městech 
samozřejmě nechyběla ani edukace správného 

samovyšetřování prsou, rozdávaly se také letáčky 
Zdravý život pro zdravá prsa a k tomu jablíčka 

jako symbol zdraví. 
  

 
 
 

 



 

23. – 24. listopadu - VÝROČNÍ KONFERENCE 2018  
 

 
Aliance žen s rakovinou prsu uspořádala ve dnech 23. - 24. listopadu výroční 

konferenci na téma "Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví", které se 
zúčastnilo téměř 80 pacientek, zástupkyní pacientských organizací z celé ČR. A jestli 
o nějakém místě platí, že má ohromnou energii a nepopsatelnou sílu, tak je to právě 

místo našeho setkání – Emauzský klášter. V úvodu konference přivítala přítomné 
ředitelka Eva Knappová a předsedkyně správní rady MUDr. Miroslava Skovajsová, 

PhD., která uvedla téma konference. Jak už název napovídá, byl věnován možnosti 
komunikace zdravotnického zařízení s pacientem, o čemž přednášela PhDr. Zuzana 
Joukalová z MOÚ Brno. O praktických zkušenostech dobrovolnic ze spolupráce s 

KOCy přednášela Bc. Michaela Čadková Švejkovská z Amelie, z.s. Dále byl 
představen projekt DIPEX – Hovory o zdraví a také projekt Zdravá prsa pro neslyšící, 

který prezentovala ve znakovém jazyce Veronika Rafflerová. 
Velká diskuse proběhla po přednášce doc. MUDr. Jany Prausové, předsedkyně ČOS 
JEP, která spolu s praktickou lékařkou MUDr. Kateřinou Maškovou vysvětlovaly 

novou strukturu dispenzární péče o onkologické pacienty. Zástupkyně pacientských 
organizací byly vděčné za toto téma, protože měly možnost klást otázky, jak bude 

probíhat další léčba onkologických pacientů u praktických lékařů těch 
nejpovolanějších, a to přímo jak předsedkyně ČOS JEP, paní docentky Prausové, tak i 
praktické lékařky. Byla tak možnost vysvětlit podrobně důvody, výhody, změny 

v dispenzární péči apod. 
V průběhu konference byla také zhodnocena práce platformy „Hlas pacientek“ a roční 

prezentace projektu Neviditelné ženy, který koordinuje s plným nasazením Líba 
Žamberská. Petra Svobodová, jako koordinátorka, prezentovala roční práci projektu 
Bellis. Vystoupila také reprezentantka ČR pro zahraničí Marta Kostrová, která podala 

informaci z mezinárodní spolupráce. 
Ředitelka Eva Knappová zhodnotila proběhlý projekt psychologických seminářů Práva 

pacienta a komunikace ve zdravotnictví a také kampaň Ostře sledovaná prsa a její 
budoucnost.    Následovala diskuse, prezentace   úspěšných   projektů   a      práce  
pacientských organizací. 

Na večerní program byl připraven Charitativní koncert Štefana Margity v Kostele 
svatého Šimona a Judy, který pro pacientky s rakovinou prsu pořádal Dialog 

Jessenius. 
 

 

 
 

 



 

Projekt: PROTAJČI SE KE ZDRAVÍ 
 

 

Cvičení tai-chi probíhalo pravidelně každý čtvrtek 
v Sokole v Tyršově domě v Praze a bylo určené 

pro ženy po rakovině prsu, členy ČOS, ale i pro 
širokou veřejnost. Cvičení vedl lektor Ivan 

Trebichavský, externí spolupracovník Aliance.   
Mimo tato pravidelná cvičení vedl Ivan 
Trebichavský benefiční cvičení pro širokou 

veřejnost, kde účastníci mohli dát dobrovolný 
příspěvek formou dárcovské DMS na projekt 

Aliance "Protajči se ke zdraví":  
 

20.5.2018 Open Flow Tai-Chi & Qigong ve Žlutých lázních 
26.5.2018 Open Flow Tai-Chi & Qigong ve Žlutých lázních 
9.-10.6.2018 Benefiční Flow Tai-chi & Qigong v parku na Vyšehradě 

8.8.2018 Anežka LIVE! Jak rozproudit lymfu? V zahradách Anežského kláštera 

 

 
Projekt: NEJDE JEN O PRSA 
 

Ve školním roce 2017/2018 proběhl další ročník projektu „NEJDE JEN O PRSA“. Cílem 
tohoto projektu je seznámit mladé lidi o důležitosti prevence rakoviny prsu a naučit 

je samovyšetřování pomocí prsního fantomu. Aby se tento ročník mohl uskutečnit, 
musela se finanční podpory ujmout Aliance žen s rakovinou prsu.                   
V tomto školním roce se do projektu zapojilo 15 pacientských organizací, které 

měly na 47 školách 122 přednášek a proškolily celkem 2120 posluchačů. Edukátorky 
z pacientských organizací jsou pravidelně doškolovány na odborných seminářích, 

které vede MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. z Breast Unit Prague.     

 

 

Kampaň: OSTŘE SLEDOVANÁ PRSA 
 
 

V roce 2018 kampaň OSP opět navázala na předešlé úspěšné ročníky a mobilní prsní 
stěna byla od 1. – 31. října opět umístěna ve 24 městech, 48 kavárnách a 
v Mammocentru Klatovy. V kavárnách probíhala edukační činnost, kterou zajišťovaly 

pacientské organizace a Bellisky – mladé ženy s rakovinou prsu. 
 

2. října odstartoval mezinárodní projekt – Ostře 
sledovaná prsa ve V4, jehož patronkou je Chantal 
Poullain. Odlitky prsů 200 českých žen, se kterými se 

již 2 roky můžeme setkávat v kavárnách a divadlech, 
vycestovaly z Čech do zemí Visegrádské čtyřky 

(„V4“). Cestou Maďarskem, Polskem a Slovenskem 
se přidávala a budou přidávat i v průběhu roku 2019 
k českým odlitkům další odlitky prsů zdravých i 

nemocných žen těchto zemí. Cílem projektu je 
poukázat na to, že rakovina nerespektuje žádné hranice a upozorňuje širokou 

veřejnost na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu. 
 

  
 
 



 
 

Partnerskou pacientskou organizací projektu v 

Maďarsku byla Rákbetegek Országos Szervezete. 
Prsní stěnu mohli zájemci vidět v divadle 

Vígszínház od 28. října do 29. listopadu 2018.  
V pátek 30.11. byla ve spolupráci s Ružovou 
stužkou n.f. a OZ Amazonky zahájena v Štátnem 

divadle Košice slovenská část kampaně Ostře 
sledovaná prsa ve V4 workshopem a vernisáží 

Prsní stěny. Na každém místě byla také možnost 
odlití prsou a navýšit tak velikost Prsní stěny. 

 

Účast na jiných projektech: 
 

30. 3. – 1. 4. – Relais pour la Vie – Běh pro život 
Na zastupitelském úřadu v Lucemburku se prezentovala Aliance žen s rakovinou prsu 

v informačním stánku prostřednictvím letáčků a brožurek týkající se zdravého 
životního stylu, prevence a samovyšetřování. 
 

27. 3. – Edukační seminář pro MČ Praha 2 
Odborná přednáška pro pracovnice úřadu o důležitosti prevence a samovyšetřování 

prsu – MUDr. Skovajsová Ph.D. a Bellisky – nácvik na prsních fantomech 
          
25. 4. – Den Shalom na Židovské obci (třetí ročník) 

Tento den obsahoval přednášku JUDr. Báry Vráblové o etice lékařů vůči pacientům a 
o právech pacienta na informace a přednášku MUDr. Kláry Brožové, neuroložky, jak 

zvládat bolest a jak se "chová" náš mozek. 
Na závěr křest nové knihy Dr. Zuzany Peterové. 
Akce se zúčastnilo 50 pacientek z pacientských organizací z celé republiky. 

 
3. 7. Focení kalendáře „Ladí nám to 2019“  

V projektu Budu pomáhat – kalendář „Ladí nám to 2019“ – říjen věnován Alianci žen 
s rakovinou prsu. 
 

23. září – Mezinárodní den neslyšících  
Účast Aliance žen spolu se zástupkyní klubu Alen Praha – edukace samovyšetření 

prsu na prsním fantomu a poskytováním informací o důležitosti prevence ve 
spolupráci s tlumočníky českého znakového jazyka. 
 

3. října – Klobouk dolů  
Účast na akci Klobouk dolů – zasazení stromu na počest nedožitých 85.narozenin 

Olgy Havlové. 
 
2. října – Kulatý stůl v Senátu Parlamentů ČR 

Účast u kulatého stolu na téma rakoviny prsu v Senátu Parlamentu ČR. 
 

12. října – Hlas pacientek na Vyšehradě 
Účast na happeningu platformy pacientských organizací Hlas pacientek v rámci 

Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu – Vyšehrad. 
 
22. října Edukace pro členky Židovské obce v rámci projektu Amélie, z.s. 

 
27. listopadu – Křest kalendáře „Ladí nám to 2019“ 

  
 

http://rakszovetseg.hu/jml2/
http://www.vigszinhaz.hu/english/index.php
https://www.facebook.com/ozamazonky/?__tn__=KH-R&eid=ARAOLY5Zlv_tUAXqRWC7V0nt_1zfcxfor31S3PzXtrPgenQajxatMzULqyu6Vxtiank3IdMSBTlZmr_s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDO1DPdpPs922BzuM9acffBCreh8GcExDOmaPVwgJ4ZQgyOC5mnadSi1maD_ltIDBdK3YdNJIUMkUYsSlsEdrF6ycdbVaBULbTLlPdCoNMu87ALQB-i8o6eX-V2SSRn0DpGDoXiWtB38J6YpAnae5DWvSDvuVVM1IWZn3tPMmxll0M7ldZNjIGJUTd6vQGy9QgouI3nNMSh1XCfjPA6tw_D6lPSLxOUReWsdD8xzcXcYidFthVFr-8N-Qk7NruUV2wBtuZc_fa7s_wkT6M3kqnjL7gkKJgyYYoGnitN0qc1VKxCEH6l9uUAo3UwQ9gh2ZJCLrASJFhrxxNJbt4O464wn0I0efaP-D_jPadsGr9JjG1RcR1HUjo8fxDoGDN88HzVRr9vqNogjtYs0d8tU1CtVqk_nme7HhSADiyaYV-CwWQPjCgqD-OhAYlINgJI4dV41iBw2ng9uiHQOWWIEw
https://www.facebook.com/sdke.sk/?__tn__=KH-R&eid=ARDtRnJpYTYvq5i3ZyesNi_2ceG2zN7bj6FAaP9i7YabjLKk90cCu2JQQ1WGdXjPP04SU9Ii46pni-hU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDO1DPdpPs922BzuM9acffBCreh8GcExDOmaPVwgJ4ZQgyOC5mnadSi1maD_ltIDBdK3YdNJIUMkUYsSlsEdrF6ycdbVaBULbTLlPdCoNMu87ALQB-i8o6eX-V2SSRn0DpGDoXiWtB38J6YpAnae5DWvSDvuVVM1IWZn3tPMmxll0M7ldZNjIGJUTd6vQGy9QgouI3nNMSh1XCfjPA6tw_D6lPSLxOUReWsdD8xzcXcYidFthVFr-8N-Qk7NruUV2wBtuZc_fa7s_wkT6M3kqnjL7gkKJgyYYoGnitN0qc1VKxCEH6l9uUAo3UwQ9gh2ZJCLrASJFhrxxNJbt4O464wn0I0efaP-D_jPadsGr9JjG1RcR1HUjo8fxDoGDN88HzVRr9vqNogjtYs0d8tU1CtVqk_nme7HhSADiyaYV-CwWQPjCgqD-OhAYlINgJI4dV41iBw2ng9uiHQOWWIEw
https://www.facebook.com/sdke.sk/?__tn__=KH-R&eid=ARDtRnJpYTYvq5i3ZyesNi_2ceG2zN7bj6FAaP9i7YabjLKk90cCu2JQQ1WGdXjPP04SU9Ii46pni-hU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDO1DPdpPs922BzuM9acffBCreh8GcExDOmaPVwgJ4ZQgyOC5mnadSi1maD_ltIDBdK3YdNJIUMkUYsSlsEdrF6ycdbVaBULbTLlPdCoNMu87ALQB-i8o6eX-V2SSRn0DpGDoXiWtB38J6YpAnae5DWvSDvuVVM1IWZn3tPMmxll0M7ldZNjIGJUTd6vQGy9QgouI3nNMSh1XCfjPA6tw_D6lPSLxOUReWsdD8xzcXcYidFthVFr-8N-Qk7NruUV2wBtuZc_fa7s_wkT6M3kqnjL7gkKJgyYYoGnitN0qc1VKxCEH6l9uUAo3UwQ9gh2ZJCLrASJFhrxxNJbt4O464wn0I0efaP-D_jPadsGr9JjG1RcR1HUjo8fxDoGDN88HzVRr9vqNogjtYs0d8tU1CtVqk_nme7HhSADiyaYV-CwWQPjCgqD-OhAYlINgJI4dV41iBw2ng9uiHQOWWIEw


 

 

SEMINÁŘE A VZDĚLÁVACÍ AKCE pořádané Aliancí 

žen s rakovinou prsu pro pacientské organizace 

 
6. března  - 4. slet DAM – Den Aliance žen v MOÚ v Brně 
V úterý  6. 3. 2018  proběhlo  ve  spolupráci  s  vedením  MOÚ    již  čtvrté  setkání 

pacientských  organizací v Masarykově  onkologickém  ústavu v Brně s  odborným a 
v závěru dne také doplňkovým kulturním programem. 

Na úvod  programu  informoval  přítomné  prof.  MUDr.  Jan Žaloudík, ředitel MOÚ o 
významu novely koncepce onkologické péče v ČR. 
Odborné přednášky: 

Patrick Miqueu z Jules Bordet Institute v Bruselu – Podpora klinického výzkumu 
prostřednictvím spolupráce pacientských organizací a onkologických center 

Mgr. M. Hanáková – Aktuality lékových klinických studií  
Doc. MUDr. M. Svoboda – Mezinárodní projekt INTENT 
PhDr. Z. Joukalová – Rada pacientů v MOÚ  

Ing. I. Hrnčiříková, předsedkyně LPR Brno – Projekt pohybových aktivit 
Jako doprovodný program po odborných přednáškách následovala komentovaná 

prohlídka kostela Nalezení svatého Kříže a barokní knihovny v Kapucínském klášteře. 
 

 
Série seminářů „Jak udržet energii a pohodu“ – Práva pacienta na 

komunikaci ve zdravotnictví    
                

Aliance žen s rakovinou prsu připravila na rok 2018 pro své pacientské organizace 
odborné semináře "Jak udržet energii a pohodu" - Práva pacienta a komunikace ve 
zdravotnictví, které navazují na psychologické semináře uspořádané během 

posledních dvou let. V tomto roce zkušené lektorky z Amélie, o.s. seznámily 
účastnice semináře se základními teoretickými informacemi, s příklady z praxe, 

pracovalo se ve skupinách a na modelových situacích. Semináře se uskutečnily 
v Ostravě, Brně a Praze. 
Současně byla nabízena již osvědčená možnost psychologické konzultace s PhDr. Z. 

Peterovou po telefonu, kterou pacientky využívají. 
 

Vzdělávací semináře pro pacienty MysliProtiRakovině 
 
MysliProtiRakovině – Vliv mysli na progresi onemocnění a možná psychologická 

prevence (společný projekt s Psychoonkologickou sekcí ČOS, Ústavem aplikované 
psychologie, PhDr. Ing. Martin Pospíchal.) 

Nabídka seminářů pro členky našich PO byla v termínech - 4. 9. a 25. 9. Praha, 12. 
9. Liberec, 11. 10 Brno. 
 

 
1.listopadu – seminář pro lektorky projektu Nejde jen o prsa  

 
1.listopadu 2018 se konal další odborný vzdělávací seminář pro 

edukátorky z pacientských organizací a Bellis, kterého se 
zúčastnila za organizaci neslyšících i Veronika Rafflerová a celý 
průběh semináře byl tlumočen do znakového jazyka. Po 

zahájení semináře ředitelkou Aliance žen s rakovinou prsu 
Evou Knappovou a koordinátorkou projektu Jarmilou 

Novotnou následovala odborná přednáška MUDr. Miroslavy 
Skovajsové. 



 
  

JINÉ AKTIVITY:    
 

 

Účast na veletrzích a odborných konferencích  
 

24. ledna  -  PragueONCO  
Aktivní účast na pacientské sekci – Eva Knappová a Magdalena Vošalíková 

 
12. dubna - NGO Market 
Účast na veletrhu NGO Market – Aliance žen + Bellis  

     
16.- 18. května  - XLII. Brněnské onkologické dny  

Prezentace aktivit na stánku Aliance žen s rakovinou prsu, klubu Alen Praha, Diana 
Brno a MammaHelp Brno. Na stánku byl k dispozici prsní fantom, letáčky o 
samovyšetřování prsu a brožury týkající se rakoviny prsu a zdravého způsobu života. 

 
13. – 14. 11. PREVON Praha 

Součástí konference – Program sreeningu karcinomu prsu v ČR pod drobnohledem  
 

Mezinárodní spolupráce: 
 
20. – 23. březen – EBCC Barcelona  
11. konference o rakovině prsu – účast: Eva Knappová a Marta Kostrová 

 
8. – 10. červen - ECPC Brusel  

Výroční konference Evropské koalice onkologických pacientů – účast: Marta Kostrová 
 
26. – 27. 6. Mezinárodní konference ABC Roche, Praha 

Konference se zúčastnila Marta Kostrová a Magdalena Vošalíková 
 

3. – 6. 9. Cancer Summit Action 
 

28. – 30. září – BCAL Miláno 
Konference pro vedoucí obhájců pacientek s rakovinou prsu 
 

18. říjen – Seminář o biosimilárních lécích v Mnichov 
Účast na edukačním semináři v Mnichově – Marta Kostrová 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
PROJEKT „NEVIDITELNÉ ŽENY“ 
 
7.- 9. března - setkání metastatických pacientek v Opavě 

 
Setkání se uskutečnilo podle plánu na Moravě 
v Opavě, aby mohly tuto akci snadněji využít i 
ženy z Moravskoslezského kraje a okolí. Sešlo se 

zde 26 metastatických žen se 7 členy doprovodu, 
celkem z 8 klubů. Program byl připraven 

s ohledem na nové účastnice. Hlavní témata byly 
automasáže, Su Jok, očistné svíce a protažení, 
ergoterapie na velikonoční notu. Účastnice se 

seznámily s prací na big shotu a jednoduchým 
technikám. Opět se potvrdilo, že každé setkání je 

pro metastatické pacientky velmi přínosné. 
Vzájemné sdělování zkušeností s přístupem lékařů, jak na otoky a vůbec jak se 
naučit plnohodnotně žít i s touto složitou diagnózou.  

 

20. – 24. srpna   
setkání metastatických pacientek v Luhačovicích 
 

Další setkání – ozdravný pobyt pro metastatické pacientky v rámci projektu 
„Neviditelné ženy“ uspořádala Aliance žen s rakovinou v Luhačovicích, kterého se 

zúčastnilo 38 pacientek včetně doprovodu ze všech koutů republiky. Program pobytu 
byl jako vždy velmi zajímavý a přínosný. Proběhla přednáška o právech pacientů, 
seznámení s metodou Su Jok, oční jóga, tejpování, cvičení, osobní konzultace, 

procházky, bazén anebo ruční práce. Všichni zúčastnění byli moc spokojení a 
považují pobyt za velmi prospěšný a užitečný. 

 
 

28. listopadu -1. prosince – setkání metastatických pacientek Doksy 

  
 

Poslední pobyt pro metastatické pacientky se uskutečnil od 28. listopadu do 1. 

prosince v hotelu Kamýk v Doksech, kterého se zúčastnilo 34 osob a byl zaměřený 

na sdílení a předávání zkušeností mezi pacientkami během přednášek i konzultací 

psycholožky, která byla k dispozici po celou dobu pobytu. Doplněním programu byl 

také muzikoterapeut, zdravotní cvičitel a stravovací sestra, kteří s ochotou a 

vstřícností předávali pacientkám své zkušenosti.  

 
 

 
 
 

 
 
 



 
PROJEKT „BELLIS – mladé ženy s rakovinou 
prsu“ 
 
V roce 2018 jsme dokončily novou vizuální identitu projektu, která vycházela z 
nového názvu. Začátkem roku jsme spustily nový web bellisky.cz. Vzniklo nové logo, 

nový vizuální styl, nové letáčky, které jsme také přeložily do angličtiny, nové roll upy 
a další propagační materiály, které pomohou ke zviditelněné projektu a projekt 
Bellisek se dostane do širší povědomí veřejnosti. 

  
Kromě pravidelných aktivit, jsme také nafotily nové skupinové fotografie, které 

zhmotňují nové motto, které projekt Bellisek plně vystihuje a který jsme začaly 
používat. “Jsme tady pro Tebe, jsme tady pro sebe.” 
  

Celým rokem nás provázel náš Charitativní kalendář Bellis 2018, který získal hned 
dvě ocenění v průběhu roku. 

  
Pracovní tým Bellisek doznal posílení. Nově tvoří pracovní a organizační tým tři 
pacientky. Rozšíření pracovního týmu dovolilo ještě aktivněji a více komunikovat s 

pacientkami, realizovat a plánovat více akcí, a hlavně edukací samovyšetření prsu. 
  

V říjnu jsme zrealizovaly velkou kampaň přes sociální sítě “Říjnová výzva Bellisek”, 
jejíž cílem bylo co nejvíce zviditelnit a rozšířit problematiku samovyšetření prsu. 
  

V roce 2018 jsme také vyrobily první merchandisingové produkty Bellisek, které 
prodáváme na našich akcích a jejichž výtěžek putuje na naše projekty a akce. Velký 

úspěch zaznamenala kšiltovka s logem Bellisek, odznáčky, sportovní trička s logem 
Bellisek a nápisem “Běžím za zdravá prsa”. 

  
Kromě oficiálního merchandisingu jsme začaly vyrábět na společných akcích a 
workshopech růžové korálkové náramky naděje. Tyto náramky jsou velmi oblíbené a 

daří se nám je na veřejných akcích ve velkém prodávat. 
  

Pravidelně plníme naše sociální sítě nejen informacemi a fotografiemi z akcí, ale 
máme také pravidelné rubriky a aktivity na sociálních sítích (např. citáty pacientek, 
představování jednotlivých pacientek v kalendáři, Říjnová výzva a mnoho dalších). 

  
Nadále jsme se zúčastnily projektu Nejde jen o prsa, v roce 2018 jsem uspořádaly 

celkem 20 přednášek. 
 
I v roce 2018 se zvýšil počet pacientek – Bellisek v projektu. V současné chvíli je to 

cca 230 mladých aktivních pacientek. 
  

Jednotlivé akce a projekty Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu jsou v 
přehledu níže: 

 
Leden 

10. - 14. 1. Zimní terapeutický pobyt Bellis na Konopišti 
13.1.  Zpět do kondice – Winter run – Hradec Králové 
20. 1.          Zpět do kondice – Winter run – Brno 

25. 1.  Prezentace Bellisek a projektu Zpět do kondice na PragueOnco 
27. 1.  Zpět do kondice – Winter run – Ostrava 

http://bellisky.cz/


  
Únor 
3. 2.  Zpět do kondice – Winter run – České Budějovice 

4. 2.  Spuštění nového webu bellisky.cz 
14. 2.  Edukace samovyšetření prsu – SŠ techniky a služeb, Karviná 

16. 2.  Velký článek na iDNES o Belliskách – příběhy a fotografie Bellisek 
17. 2.  Zpět do kondice – Winter run – Olomouc 
21. 2.          Edukace samovyšetření prsu – Brno 

24. 2.  Zpět do kondice – Winter run – Praha 
28. 2.  Vyhlášení soutěže Kalendář roku – Brno, 3. místo v kategorii     

           Vyjádření sociální role 
  
 

Březen 
6. 3.  Den Aliance v MOÚ 

28. 3.  Edukace samovyšetření – Městská část Praha 2 
  

Duben 

5. 4.  Informační kampaně Vědět víc – edukace samovyšetření a  
         představení Bellisek 

9. 4.  Focení kampaně AVON #FandimeZenam 
11. 4.          Prezentace aktivit Bellisek a edukace samovyšetření prsu NGO  

           Market Praha 
14. 4.  Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci  
           projektu Zpět do kondice – Ostrava 

17. 4.  Edukace a představení Bellisek na Střední škole knižní kultury 
20. 4.  Edukace samovyšetření prsu – OA Praha 3 

24. 4.  Den zdraví ve Svitavách – edukace samovyšetření prsu 
28. 4.  Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci 

projektu Zpět do kondice – Hradec Králové 

  
Květen 

6. 5.  Charitativní módní přehlídka, koncert Davida Deyla, vernisáž  
               fotografií z charitativního kalendáře Bellis, Představení pochodových  
                AVON triček 2018 - Národní divadlo 

12. 5.  Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci  
          Projektu Zpět do kondice – Liberec 

18. 5.  Charitativní akce v Oříškárně – zahájení měsíční výstavy fotek  
          Bellisek, koncert Hanky Holišové a edukace samovyšetření prsu 
18. 5.  Edukace samovyšetření prsu – OA Hradec Králové 

19. 5.  Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci  
         projektu Zpět do kondice – Brno 

29. 5.  Získali jsme ocenění Kalendář roku – cena za podporu sociální a 
společenské role 

30. 5.  Představení Bellisek a edukace samovyšetření prsu na Inspirativním  

           večeru s akčními ženami v Brně 
  

Červen 
5. 6.  Prezentace aktivit Bellisek a edukace samovyšetření prsu –  
              Veletrojka 

9. 6.         Balonkové Bellisky – AVON Pochod 
15. 6.        Edukace samovyšetření prsu na OA v Hradci Králové 

18. 6.       Rozhovor s Nikolou Samkovou o nemoci a Belliskách v DVTV 
20. 6.       Bellisky na TV Nova – projekt Snídaně s Novou a Dluhovlásky 

http://bellisky.cz/


20.-24. 6.   Letní terapeutický pobyt Bellis v Krkonoších 
  

Srpen 

11. 8.         Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci  
                  Projektu Zpět do kondice – Most 

25. 8.        Prezentace aktivit a edukace samovyšetření prsu – DUDY cup -  
                 Prostějov 
  

Září 
1. 9.       Zpět do kondice – Neon run Praha 

2. 9.         AVON Pochod Ostrov – edukace samovyšetření a prezentace aktivit 
5. 9.         Edukace samovyšetření – Kulturní slatinské léto, Brno 
8. 9.           Zpět do kondice – Birell GP, setkání s dobroběžcem I run the world 

10. 9.       AVON Pochod Cheb – edukace samovyšetření a prezentace aktivit 
10. 9.         Edukace samovyšetření prsu v azylovém domě – Beroun 

15. 9.          Přednáška PhDr. Martina Pospíchala, workshop – výroba Bellis  
           Náramků naděje, nácvik choreografie Bellis tance naděje 
16. 9.   Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci  

           projektu Zpět do kondice – Praha 
17. 9.     Edukace samovyšetření prsu v azylovém domě – Mělník 

17. 9.       Bellisky v Blesku 
17. - 18. 9.  Edukace samovyšetření prsu – Gymnázium Prah 4 

26. 9.  Účast na tiskové konferenci – ROCHE 
 

Říjen 

1.- 31.10. Říjnová výzva Bellisek (foto výzva na sociálních sítích se třemi prsty  
           podporu samovyšetření prsu) 

1.- 31.10. Zapojení se Bellisek do Ostře sledovaných prsou v kavárnách 
1. 10.  Účast na tiskové konferenci ke spuštění projektu Ostře sledovaná  
             prsa ve V4 

1. 10.   Focení skupinových fotografií Bellis – Jsme tady pro Tebe. Jsme tady  
            sebe. 

6. 10.    Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci  
              projektu Zpět do kondice – České Budějovice 
9. 10.     Bellisky v pořadu Víkend na TV Nova 

10. 10.  Den zdraví v Chrudimi – edukace samovyšetření prsu 
10. 10.   Edukace samovyšetření prsu v azylovém domě – Česká lípa 

13. 10.   Edukace samovyšetření prsu na Night run závodě a běh v rámci  
            projekt Zpět do kondice – Olomouc 
13. 10.   Plaveme prsa, Praha (lekce trenéra plavání Zpět do kondice) 

13. 10.    Plaveme prsa, Ostrava 
14. 10.   Plaveme prsa, Brno 

17. 10.  Pink Happening (Prsní stan Bellis na Invalidovně, edukace  
            samovyšetření prsu, prodej růžových muffinů a Bellis náramků  
                naděje, fotokoutek, prsní stěna to go, vernisáž fotografií) 

17. 10.  Talk show v Roche, představení novinek v projektu, příběh pacientky  
            a jejího partnera, vernisáž foto příběhů Bellis 

19. 11.   Účast na spuštění projektu Ostře sledovaná prsa ve V4 – Budapešť 
24. 10.    Edukace samovyšetření prsu v Cross Café v Plzni 
25. 10.      Příběh pacientky a její dcery – Bellisky na mojemedicina.cz 

30. 10.      Příběh Bellisky v ŽENA-IN 
  

 

http://mojemedicina.cz/


 
Listopad 
2. 11.          Edukace samovyšetření prsu – Gymnázium Karviná 

7. 11.       Benefiční večer Bellis ve Vnitroblocku (Charitativní módní přehlídka, 
                 vernisáž fotografií Jsme tady pro Tebe, jsme tady pro sebe, koncert  

               Hanky Holišové) 
22.-23.11.  Účast a prezentace na Výroční konferenci Aliance žen s rakovinou prsu 
30. 11.     Účast Bellisek na zahájení slovenské části Ostře sledovaná prsa ve  

                  V4 – Košice 
 

Prosinec 

5. - 7. 12.   Edukace samovyšetření prsu – Gymnázium Praha 4 
14. 12.        Vánoční večeře Bellis, Stěžery 

 

 

Fotografie na téma samovyšetření prsu a motto: „Jsme tady pro Tebe, jsme tady pro 
sebe“. 

 

 

 

Charitativní akce a edukace samovyšetření prsu v Brně v Oříškárně. 

 

 



 

 

Empatie, sounáležitost a podpora, v tom je obrovská síla Bellisek. 

 

Benefiční večer Bellis ve Vnitroblocku. 
 
 

 

Pink Happening v Karlíně. 

 



 

PREZENTACE, MÉDIA:   

YOU TUBE                                                      TWITTER 

 

 

 

 

 

 

 

WEBY  

Aliance žen s rakovinou prsu                      

www.breastcancer.cz 

Bellis Young And Cancer 

www.bellisky.cz 

Ostře sledovaná prsa 

www.ostresledovanaprsa.cz 

Neviditelné ženy 

www.neviditelnezeny.cz      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.breastcancer.cz/
http://www.youngandcancer.cz/
http://www.ostresledovanaprsa.cz/
http://www.neviditelnezeny.cz/


 

FACEBOOK  

Bellis Young & Cancer                                        Aliance žen s rakovinou prsu                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neviditelné ženy                                                      Ostře sledovaná prsa 
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PLÁN AKTIVIT ALIANCE ŽEN S RAKOVINOU 
PRSU NA ROK 2019  
 

Edukativní semináře pro členky PO 
 

Přednášky pro členky PO dr. Martina Pospíchala – psychologická pomoc 

Certifikační semináře v projektu „Nejde jen o prsa“  
Shalom – 5. dubna 

Výroční konference - 22. – 23. listopadu 
 

 
Celoroční projekty 
 

Nejde jen o prsa – střední školy 
Protajči se ke zdraví celoroční + Lymfa Flow 

Kampaň Ostře sledovaná prsa 
Projekt Ženy ženám 
Neviditelné ženy 

Hlas pacientek 
Bellis Young & Cancer 

Účast v Pacientské radě MZ 
Účast v Pacientské radě MOÚ 
 
 

Účast na odborných veletrzích a konferencích 
 

PragueOnco 
Brněnské onkologické dny, Brno 

NGO, Praha 
Jiné odborné mezinárodní semináře a konference 

 
 

 

Motivačně osvětové projekty 
Kampaň Ostře sledovaná prsa ve V4 – pokračování projektu 1. 1. – 15. června 2019  

30. 3. – 1. 4. Relais pour la Vie – Běh pro život, Lucembursko 
(Již druhý rok účast na akci ve spolupráci se zastupitelským úřadem v Lucemburku. 
Prezentace Aliance žen s rakovinou prsu v informačním stánku prostřednictvím 

letáčků a brožurek týkající se zdravého životního stylu, prevence a samovyšetřování) 
 

Dokážeš to taky – mezinárodní konference RRI v Praze– 13. – 15.června 
Breast Healt Day  - 12. října - Plaveme prsa + jiné formy   
Kampaň Ostře sledovaná prsa - 1. – 31. října 

 
Kampaně 
 

AVON pochod – 15. 6.  
AVON pochody lokální – PO, Bellis 

AVON běhy 
Projekt Ženy ženám  

Ostře sledovaná prsa 
 
 

Účast na mezinárodních akcích 
 

19th Annual European Breast Cancer Advocacy Training course (22.-24.11.Milano) 
14th Europa Donna Pan-european konference (26.-27.11. Vídeň) 
Mezinárodní konference obecně – téma: Neviditelné ženy 

Jiné odborné konference 



Odborné mezinárodní konference mladých pacientek 
 
Propagace  

Webové stránky + FB – Aliance žen, Neviditelné ženy, Ostře sledovaná prsa 
Twitter 

Webové stránky projekt Hovory o zdraví 
Propagační letáky akcí v onkologických ambulancích, u praktických lékařů, ve 
screeningových centrech (spolupráce s „projektem Mladí praktici“) 

Kampaně  
Jiné 

 
Jiné  
Lobbing na jednotlivá témata v projektu Hlas pacientek (spoluúčast na legislativních 

procesech) 
 

 
 

 
 
 

 

    
  

  

    
 
























