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

Člen Evropské koalice proti rakovině prsu “Europa Donna”  
 

Alliance of Women with Breast Cancer  
A representative of the European Breast Cancer Coalition “Europa Donna”  

 
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 léčení a rekonvalescenci žen s nádorovým onemocněním prsu  

Zastupovat české onkologické pacientky v mezinárodních strukturách  
 



 

Obsah výroční zprávy  
1. Zpráva o činnosti za rok 2014  
2. Zpráva o financích za rok 2014  

3. Plán aktivit na rok 2015  
 

 

Správní rada a dozorčí rada  
Předseda správní rady: Jarmila Novotná  
 

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

Člen správní rady: Daniela Kelišová  
Člen správní rady: Eva Najvarová  

Člen správní rady: Hana Jírovcová/ od června 2014  PhDr. Zuzana Peterová  
 

Dozorčí rada:  

Mgr. Jiří Slavíček - předseda 
Marta Veselá  
Ing. Alena Kočí 

 
Sídlo společnosti a kontakty  
Vinohradská 176  
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, cell +420 777 791 590  
E-mail: evaknapp@breastcancer.cz  

Zaměstnanci: 
Iva Bachanová – asistentka ředitelky  
Tel.: +420 222 733 733, cell +420 734 837 675 
E-mail: aliance@breastcancer.cz  

 

 
Externí spolupracovníci: 

Naďa Bílá – zástupkyně ředitelky 
Tel.: +420 734 249 393   

E-mail: aliance@breastcancer.cz  
 

 

Projekt Bellis Young&Cancer – sekce mladých pacientek: 
Nikola Skondrojani /leden – září 2014/– koordinátorka projektu 

Tel:+ 420 777 774 549 
E-mail:nikolaskondrojani@gmail.com 

 

tel:777


 
Ing. Nikola Samková /od září 2014/ - koordinátorka projektu 

Tel: + 420 774 578 877 
E-mail: nikola.weigretova@gmail.com 

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

 

 
Projekt Neviditelné ženy  
Marta Kostrová – koordinátorka projektu 

Tel:+ 420 777 888 675 
E-mail: neviditelnezeny@breastcacncer.cz 

Webové stránky: http://www.neviditelnezeny.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  
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AKCE A PROJEKTY 2014  

 
Mezinárodní spolupráce: 
 
Europa Donna  

 
19.- 21. září/ Milano   účast na semináři „Breast Cancer „ Leader 

      Advocacy Training „  
 

14.- 16. listopadu/ Milano  účast na semináři „Breast Cancer Advocacy 
      Training „ 

   
Jiné: 

  
6. března/ Praha     prezentace práce Aliance žen s rakovinou prsu 

      představitelům Ukrajiny  
 
(vzdělávací projekt pro skupinu ukrajinských představitelů s názvem "Preventive and Public Health 
Services for Women's Health in the Context of Ukraine's Health Care Reform“. Cílem týdenního programu 
bylo sdílet české zkušenosti s přechodem od starého modelu zdravotnictví z dob komunismu a modernizací 
procesů a postupů.)  
 

18.-22. března/ Glasgow  účast na konferenci s problematikou pacientek 

      s pokročilým karcinomem prsu 
 
 

26. až 30. září / Madrid     účast na konferenci s problematikou pacientek 

      s pokročilým karcinomem prsu 
 

3. až 4. října/ Czestochowa  setkání s kolegyněmi z Polska, společná pouť  
 

28. až 30. listopadu/Berlín  účast na konferenci s problematikou pacientek  

           s pokročilým karcinomem prsu  
 

  
 

PROJEKTY: 
11. května     MAMMING DAY, první ročník pilotního projektu ke dni oslavy Dne 
      matek ve spolupráci s Brest Unit Prague, den otevřených dveří  

      mammodiagnostického centra pro veřejnost, edukace samovyšetření 
      prsu, prezentace pacientských organizací, zábavné akce pro děti. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
Dokážeš to taky!  

 
CHCE TO DOBRÝ ÚDER ...! 

 

 

23. - 25. května – již třináctý ročník projektu „ Dokážeš to taky!“ proběhl v prostorách 
Advanture minigolf v O2 Aréně, Českomoravská 17, Praha 9. Na regionálních kolech se 

utkalo více jak 450 členek z 30 pacientských organizací, ze kterých se pak vždy první 
dvě z každého klání zúčastnily finálního turnaje v Praze. Sobota pak byla opět 

otevřeným dnem i pro veřejnost, která se mohla mimo jiné seznámit s prezentací 
činnosti jednotlivých pacientských organizací, s osvětou o důležitosti prevence i 
s možností praktického nácviku metody samovyšetření prsu. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Plaveme prsa, kampaň Breast Health Day – 11. října 

 
Tímto projektem se Aliance žen v říjnu, v měsíci 
věnovanému boji proti rakovině, připojuje 

pravidelně každý rok ke kampani Breast Healt 
Day evropské koalice Europa Donna v rámci 

výzvy „ Dělej správná rozhodnutí“.  
Jedná se o již pravidelnou akci pro veřejnost 
spojenou s osvětou v prevenci rakoviny prsu, na 

níž se podílejí jednotlivé pacientské organizace. 
Plavalo celkem 19 pacientských organizací  v 17 

městech, a to v Praze, Opavě, Mostě, Brně, 
Krnově, Liberci, Ostravě, Zlíně, Českých 
Budějovicích, Vsetíně, Benešově, Domažlicích, 

Sezimově Ústí, Olomouci, Přerově, Plzni a 
Bohumíně.  



Počet účastníků této akce dosáhl více jak třia a půl tisíce. 
 

Jablíčkový den - také pacientská organizace INNA  Havířov se v říjnu originálním 
pojetím připojila ke Dni pro zdravá prsa vyhlášeným každoročně koalicí Europa Donna. 

Vybraly si jablíčko, protože je symbolem zdraví, symbolizuje ženskou sexuální 
přitažlivost, plodnost a lásku a rozdaly jich ve městě 200 kilogramů. Cílem jejich 
aktivity bylo vybídnout širokou veřejnost, především ženy, k preventivnímu vyšetření 

prsů a tím předešly možnému zákeřnému nádorovému onemocnění.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

„Nejde jen o prsa…“ 
ve spolupráci s ING pojišťovnou pokračoval již druhý ročník vzdělávacích seminářů pro 
studentky a studenty středních škol na téma „ Jak správně provádět samovyšetření 

prsu“ realizovaný edukátorkami z pacientských organizací. Projektu se účastnilo 19 
pacientských organizací.  

 
 
„Protajči se ke zdraví“ 

Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou začalo pravidelné cvičení tai-chi se speciální 

metodikou cvičení pro ženy po rakovině prsu, členky a členy ČOS ale i širokou 

veřejnost. Tai-chi uvolňuje tělo i mysl a působí antidepresivně (inspirací pro tento 

projekt byla studie amerického Wilmot Cancer Center). Cvičení probíhá jednou týdně 

v Tyršově domě v Praze. 

Avon Pochod proti rakovině prsu 2014  
7. června ve spolupráci s firmou AVON 

Cosmetics  proběhl již čtrnáctý ročník 
AVON pochodu proti rakovině prsu. 
Pochodu se zúčastnilo 20 000 lidí.  
Aliance žen s rakovinou prsu opět byla 
hlavním odborným partnerem tohoto 

projektu a zajišťovala na pochodu 
edukativní stánek s informacemi a s 

prsními fantomy. Kromě toho mladé 
pacientky z projektu Bellis Young & 
Cancer vystupovaly poprvé jako 

„Balónkové víly“.  Rozdávaly růžové 
balónky účastnicím pochodu, které 

mohly za balónek dobrovolným 
příspěvkem podpořit aktivity těchto mladých pacientek. 
 

 



Ženy ženám - realizace projektu Ženy ženám v návaznosti na AVON pochod. Aliance 
žen zajišťovala jako každoročně tisk slevových poukázek na preventivní vyšetření žen, 

smluvní vztahy a realizaci uplatnění slevových poukázek s 65 akreditovanými 
radiodiagnostickými pracovišti po celé republice    

 
Jiné: 
 

Adresné zvaní – celonárodní projekt „Systém podpory prevence vybraných 
nádorových onemocnění v České republice – screeningové programy“. Jedná se 

o nádorová onemocnění prsu, děložního čípku a kolorekta. 
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví se jednotlivé pacientské organizace, 
sdružující se pod Aliancí žen, aktivně účastnily této kampaně na tzv. Roadshow. 

Poskytovaly návštěvníkům informace o důležitosti prevence jako cesty k možnému 
úplnému vyléčení onemocnění a nabízely edukaci o správném samovyšetření prsu na 

prsním fantomu:  
 

 
 
Road show v roce 2014 s účastí členek jednotlivých pacientských organizací: 
 

25.04. Brno  
06.05. Olomouc  

07.05. Zlín 
07.05. Jihlava 

15.05. Plzeň  
09.06. Ostrava 
10.06. Fr. Místek 

23.06. Nymburk 
25.06. Cheb  

  9.09.        Praha  
25.09.        Kladno  
16.10.        Liberec  

21.10.        Ústí n/L. 
 

 
Semináře a vzdělávací akce pořádané Aliancí žen s rakovinou prsu  
 

3. února  „ Nejde jen o prsa“, Praha 
  Přednášející:MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. 

 
5. března   „ Bez médií to nejde?!“, Praha 
    Přednášející:Mgr. Vít Kurfürst 

 
20. března  „ Bez médií to nejde?!“, Praha 

    Přednášející:Mgr. Vít Kurfürst 
 
26. března  „ Bez médií to nejde?!“, Praha 

    Přednášející:Mgr. Vít Kurfürst 



 
1. dubna   „ Nejde jen o prsa“, Praha 

   Přednášející:MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. 
 

13. dubna    „Protajči se ke zdraví, Praha 
   Přednášející: Paul Renall, Lenka Ryšková a Ing. Ivan Trebichavský  

13. června   „ Nejde jen o prsa“, Praha 

   Přednášející: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. 
 

24. září       „ Nejde jen o prsa“, Praha 
   Přednášející: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. 
 

 
 

 10. listopadu  „ Neviditelné ženy“, Praha 
                        Přednášející: MUDr. Dagmar Brančíková 
                          Mgr. Šárka Slavíková 

                          Lada Hanáková 
 

 
 

VÝROČNÍ KONFERENCE 2014  
 

21. - 22. listopadu 2014, Benediktýnské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma 

v Emauzích, Praha  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Celostátní konference pod názvem „Budoucnost patří aktivním pacientským 
organizacím“ aneb naučme se aktivně spolupracovat, protože jen to je cesta k 
budoucnosti! Konference se účastnilo více než 80 pacientek z 35 pacientských 

organizací, odborní přednášející i hosté z jiných nevládních pacientských organizací. 
 

Odborní přednášející:  
 
Pacientská rada VZP a MZ 

Jana Petrenko  
Ministerstvo zdravotnictví  

Ing. Tomáš Jung 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Mgr. Irena Storová 

Masarykův onkologický ústav 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. 



Koalice pro zdraví  
Jana Petrenko 

Kancelář ombudsmana pro zdraví  
MgA. Kateřina Havelková, vedoucí kanceláře 

 
Jiné: 
Obdržení značky spolehlivosti - "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace".  
Hodnocení proběhlo v rámci projektu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR "Cesta ke zvýšení 
věrohodnosti neziskových organizací: zavedení systému hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v 
ČR", který finančně podpořil Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 
 
 

 
       

 

 
 
Účast na veletrzích a odborných konferencích 

 

21.-22. ledna       Účast na Symposiu „ Prague Onko“, Praha 

24.-25. dubna   Účast na „Brněnských onkologických dnech“ 

25. května  Účast na veletrhu „NGO market“ 

 
 
 

Tisk edukačních materiálů:  

 
Dělej správná rozhodnutí osvětový leták o důležitosti zdravého životního stylu jako 
prevence proti onemocněním v nákladu 5 000 kusů  

 
Stručný průvodce evropskými obecnými zásadami pro zajištění kvality 

screeningu a diagnózy zhoubných nádorů prsu v nákladu 3 000 kusů. 
 
Mestastatický nádor prsu –příloha ke stručnému evropskému průvodci obecnými 

zásadami pro zajištění kvality screeningu a diagnózy zhoubných nádorů prsu, 4.vydání 
v nákladu 100 kusů. 

 

 

 
 
Sekce mladých pacientek Bellis 
 
Aktivity v roce 2014: 

 
 

16. 1. - 19.1. Zimní expedice 2014 - Horský domov Českobratrské   

              církve evangelické, Herlíkovice 

22. 1.      Účast na konferenci Prague Onko (představení projektu) 

3. 2.       Nejde jen o prsa, MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. 

14. 2.      Amorterapie (tvořivá dílna na téma lásky) 

14.3. - 15.3.  Edukace samovyšetření prsu v rámci veletrhu World of  

      Beauty and Spa, Praha 



 

11. 5.      MAMMING DAY, první ročník pilotního projektu ke dni oslavy Dne 
      matek ve spolupráci s Brest Unit Prague, den otevřených dveří  

      mammodiagnostického centra pro veřejnost, edukace samovyšetření 
      prsu, prezentace pacientských organizací, zábavné akce pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

26. 4.  AVON  Night Run Hradec Králové (pilotní projekt            

  Balónkových víl) 

24. 5.  Dokážeš to taky 

 
14. 6.    AVON pochod Praha (aktivní účast  Balónkových víl) 

 
25. - 29. 6.  Letní expedice 2014 - Hotel Rual, Bezděkov 
   (celkový počet účastnic a účastníků pobytu činil 35 osob, z toho 14    

                    pacientek a 10 dětí) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
25. 8.   Edukační workshop samovyšetření prsu pro společnost   

   Krka ČR, s.r.o., Frymburk 
 

7. 9.    AVON pochod Klánovice (Balónkové víly) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

9. 9.    Edukace samovyšetření prsu na doprovodné roadshow 
   akce Ministerstva zdravotnictví „Adresné zvaní“ 

           Palackého náměstí, Praha 
 
20. 9.   AVON Night Run, Praha Letná (edukace samovyšetření)     

 
24. 9.   Nejde jen o prsa, MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. 

26. 9.   Aktivní účast na oslavě prvního výročí projektu „Nejde  

           jen o prsa“, Gymnázium Pod Lipami, Praha 6 

 

Edukace samovyšetření prsu na koncertech v rámci „Pinktober 2014“ ve 

spolupráci s Hard Rock Cafe Praha: 

 

3. 10.   Marek Ztracený 

15. 10.   Janek Ledecký 

 
24. 10.  Chinaski 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
11. 10.   „Plaveme prsa“ - plavecký areál Šutka, Praha 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



21. 10.  Účast na semináři Loonoskop „V hlavní roli vaše prsa“ 

 

30. 10.  Setkání na Pražské židovské obci s vrchním rabínem 

 

22. 10. Charitativní módní přehlídka – Projekt 35 a Dialog Jessenius  

  (mladé pacientky v roli modelek absolventských prací studentů módního 

  návrhářství v Liberci) 

 

CHARITATIVNÍ KALENDÁŘ BELLISSIME 2015 

 

4. 11.  Slavnostní křest charitativního kalendáře Bellissime 2015  

  (Hard Rock Café, kmotrem kalendáře se stal Dan Bárta)   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
6. 11.  Aktivní účast na závěrečné benefici Rakovina věc veřejná  

          Trojský zámek 

11. 11.  Setkání na Židovské obci – rituální koupel Mikve 

 

09 – 11/2014 EUROPA DONNA 
 

   - účast na konferenci „Neviditelné ženy“       metastatické pacientky 
 
   - účast na konferenci „Advocacy Training“ 

 
Od 10/2014 Pravidelná výuka angličtiny pro pacientky (1x týdně) 

 
13. 12.   Luciášská – předvánoční setkání a workshop 
 

 
 

 
 
 

 



Účast na veletrzích a odborných konferencích 
 

21.-22. 1       Účast na Symposiu „ Prague Onko“, Praha 
24.-25. 4    Účast na „Brněnských onkologických dnech“ 

25.5.   Účast na veletrhu „NGO market“ 
 
 

 
 

 

Prezentace, média: 

 
Kalendář Bellissime 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-28025-kalendar-ukazuje-zenskou-

krasu-i-dava-nadeji.html 

http://prahamesto.prubezne.cz/zpravy/358-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-

zenskou-krasu-i-dava-nadeji.html 

http://metropole.regiony24.cz/11-205145-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-zenskou-

krasu-i-dava-nadeji 

http://ulice.tyden.cz/zpravy/kalendar-bellissime-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-

nadeji_4122.html 

http://zpravy.idnes.cz/ocima-ctenaru.aspx?idc=36114 

http://www.everydaymagazin.cz/zdravi/723-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-

zenskou-krasu-i-dava-nadeji 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Kalendar-Bellissime-2015-

ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji-345365 

http://byznys.lidovky.cz/rakovina-prsu-0ff-

/media.aspx?c=A141023_201928_ln_domov_ele 

http://zdravotnickyweb.cz/tag/charita/page/2/ 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/287494/nikola-26-rakovina-mi-vzala-obe-

prsa-pritel-si-me-ale-stejne-vzal.html 

Pátek Lidových Novin 43/2014, 4/2015 

Plaveme prsa 

http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/pacientky-poplavou-v-15-mestech-na-podporu-

prevence-rakoviny-prsu/1132801 

http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/k-akci-plaveme-prsa-se-pripoji-i-plavecky-

areal-v-prerove-20141003.html 

http://relax.lidovky.cz/nador-prsu-postihuje-stale-mladsi-zeny-rika-lekarka-fyp-

/zdravi.aspx?c=A140916_115835_ln-zdravi_ape 

Bazén & Sauna s přílohou Záchranář 9-10/2014 

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-28025-kalendar-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji.html
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/praha/2251-28025-kalendar-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji.html
http://prahamesto.prubezne.cz/zpravy/358-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji.html
http://prahamesto.prubezne.cz/zpravy/358-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji.html
http://metropole.regiony24.cz/11-205145-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji
http://metropole.regiony24.cz/11-205145-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji
http://ulice.tyden.cz/zpravy/kalendar-bellissime-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji_4122.html
http://ulice.tyden.cz/zpravy/kalendar-bellissime-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji_4122.html
http://zpravy.idnes.cz/ocima-ctenaru.aspx?idc=36114
http://www.everydaymagazin.cz/zdravi/723-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji
http://www.everydaymagazin.cz/zdravi/723-kalendar-bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Kalendar-Bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji-345365
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Kalendar-Bellissime-2015-ukazuje-zenskou-krasu-i-dava-nadeji-345365
http://byznys.lidovky.cz/rakovina-prsu-0ff-/media.aspx?c=A141023_201928_ln_domov_ele
http://byznys.lidovky.cz/rakovina-prsu-0ff-/media.aspx?c=A141023_201928_ln_domov_ele
http://zdravotnickyweb.cz/tag/charita/page/2/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/287494/nikola-26-rakovina-mi-vzala-obe-prsa-pritel-si-me-ale-stejne-vzal.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/287494/nikola-26-rakovina-mi-vzala-obe-prsa-pritel-si-me-ale-stejne-vzal.html
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http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/pacientky-poplavou-v-15-mestech-na-podporu-prevence-rakoviny-prsu/1132801
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/k-akci-plaveme-prsa-se-pripoji-i-plavecky-areal-v-prerove-20141003.html
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/k-akci-plaveme-prsa-se-pripoji-i-plavecky-areal-v-prerove-20141003.html
http://relax.lidovky.cz/nador-prsu-postihuje-stale-mladsi-zeny-rika-lekarka-fyp-/zdravi.aspx?c=A140916_115835_ln-zdravi_ape
http://relax.lidovky.cz/nador-prsu-postihuje-stale-mladsi-zeny-rika-lekarka-fyp-/zdravi.aspx?c=A140916_115835_ln-zdravi_ape


Kryathlon 

http://www.metro.cz/otuzilci-mohou-zkusit-kryathlon-plavani-v-rece-bezky-a-beh-pau-

/metro-extra.aspx?c=A150116_100431_metro-extra_jbs 

http://www.sport.cz/behani/odjinud/clanek/644369-extremni-verze-triatlonu--jen-pro-

vyvolene.html 

http://www.triatlony.com/clanek/10999-prvni-opravdovy-zimni-triatlon-bude-v-chuchli 

Obecně 

http://www.novinky.cz/finance/351094-zeny-s-rakovinou-prsu-celi-velkym-financnim-

problemum.html 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi/300165/zeny-s-rakovinou-prsu-

bojujeme-se-ztratou-zenstvi-i-penez.html 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/347147-temer-polovina-zen-ktere-se-lecily-s-

rakovinou-prsu-konci-v-invalidnim-duchodu.html 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Modni-prehlidka-upozornuje-na-

rizika-vyskytu-rakoviny-prsu-u-mladych-zen-342022 

http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/petina-zen-ktere-kvuli-rakovine-prisly-o-prsa-si-

nechava-vytvorit-nova/1149806 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/283653/zpoved-ctenarky-nechala-

jsem-si-vzit-obe-prsa.html 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-chat/302433/blesk-cz-proti-rakovine-ptejte-se-

prukopnice-mamografu-v-cesku-primarky-miroslavy-skovajsove.html 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/322553-onkolog-tomas-svoboda-rakovina-prsu-je-

zavod-s-casem.html 

http://zpravy.aktualne.cz/soutez-zacina-volte-nejodpovednejsi-osobnost-

byznysu/r~984b4170494511e48445002590604f2e/ 

http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/zdravi/cigarety-vyrazne-zvysuji-riziko-rakoviny-

prsu-varuje-studie_297778.html#.VQrOJNKXFrs 

http://zena-in.cz/clanek/eva-knappova-reditelka-aliance-zen-s-rakovinou-prsu-o-p-s-

zdravi-mame-jen-jedno 

Avon pochod 

http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/na-pochod-proti-rakovine-prsu-prislo-v-praze-

temer-20-tisic-lidi/1091169 

http://relax.lidovky.cz/na-pochod-proti-rakovine-prsu-prislo-dvacet-tisic-lidi-p14-

/zajimavosti.aspx?c=A140614_184108_ln_domov_sk 

http://relax.lidovky.cz/pochod-proti-rakovine-prsu-projde-o-vikendu-prahou-fxp-

/zdravi.aspx?c=A140408_115433_ln-zdravi_ape 
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http://magazin.ceskenoviny.cz/zpravy/pochod-proti-rakovine-prsu-projde-prahou-v-

sobotu-14-cervna/1065031 

Ombudsman pro zdraví  

http://www.denik.cz/z_domova/nova-kancelar-ombudsmana-pro-zdravi-je-pro-

pacienty-i-zdravotniky-20141021.html 

http://zdravi.doktorka.cz/ombudsman-pro-zdravi/ 

http://www.seniorum.cz/clanky-o-zdravi/8626-vetsina-lidi-je-s-lekarskou-peci-celkem-

spokojena-2c-avsak-s-vyhradami 

http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2014/33/ombudsman-pro-zdravi-je-tu-i-

pro-vas/ 

Dokážeš to taky 

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/pacientky-s-rakovinou-prsu-si-v-praze-zahraji-

minigolf-20140524.html 

http://ulice.tyden.cz/zpravy/dokazes-to-taky_4072.html 

http://www.prazskypatriot.cz/znovu-se-zrodit-dnes-v-o2-arene/ 

 

Roadshow MZ ČR 

http://www.denik.cz/aktuality/nepodcenujte-prevenci-rakovinu-prsu-lekari-umi-lecit-

20150204-g3b9.html 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Kampan-za-vyssi-navstevnost-

preventivnich-screeningovych-vysetreni-360069 

http://www.novinky.cz/zena/zdravi/347039-preventivni-vysetreni-nadorovych-

onemocneni-muze-zachranit-zivot.html 

http://www.vitalia.cz/clanky/roadshow-proti-rakovine-vyrazi-do-dalsich-mest/ 

http://www.denik.cz/medicina/pozvanka-na-vysetreni-zabrala-u-statisicu-lidi-

20140904-avns.html 

 

28. 3. 2014 – Světový den zdraví – display v OC Forum, spolupráce s IMFSA 

8. 4.2014 – Tisková konference k AVON Pochodu 2014 – účast ředitelky Aliance Evy 

Knappové a zástupkyň Bellis Young and Cancer, vystoupení Nikoly Skondrojani, 

koordinátory BYC  

22 .4. 2014 – účast na křtu knihy Laury Janáčkové Život je boj (Aliance, BYC) 

Duben 2014 – časopis Sokol – Protaj-či se ke zdraví 

21.5.2014 – účast BYC (BYC) a na tiskové konferenci Význam psychologické péče pro 

onkologicky nemocné pacienty – VFN Praha 
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21. 5. 2014 – TV Prima, TV Barrandov – rozhovor s Lucií Vojákovou 

24. 5. 2014 – TV Barrandov – pozvánka na Dokážeš to taky 

8. 6. 2014 – TV Prima – reportáž My pilates (Nikola Skondrojani) 

Říjen 2014 – zřízení účtu na Twitteru 

 

Internetové stránky  

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

www.breastcancer.cz 
 
Bellis Young&Cancer 

www.youngandcancer.cz 
 

Neviditelné ženy  
www.neviditelnezeny.cz 
 

 
 

Projekty na rok 2015  
 

Vzdělávací semináře pro členky pacientských organizací  

Výroční konference  
Projekt Nejde jen o prsa – 2015/2016 - vzdělávací semináře pro studenty středních  

   škol na téma „ Jak správně provádět samovyšetření prsu“ realizovaný edukátorkami  
   z pacientských organizací   

 Projekt Dokážeš to taky - happening pro veřejnost 

Projekt Ženy ženám  
Projekt Plaveme prsa – happening pro veřejnost 

Projekt Protajči se ke zdraví – pro členky PO, Sokola a pro veřejnost 
AVON pochod  

Mamming day - happening pro veřejnost 

 Účast na 50. ročníku MFF KV jako "Neziskový partner 50. ročníku MFF KV" 
 Účast na kampani Adresné zvaní ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví 

čních materiálů  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.youngandcancer.cz/


Sponzoři a partneři   
     

Přehled darů přijatých za rok 2014 
 

AMGEN 30 000,00 Kč 

GLAXO 80 000,00 Kč 

AVON 6 555 998,00 Kč 

ING 400 000,00 Kč 

NOVARTIS 400 000,00 Kč 

NUTRICIA 0,00 Kč 

LINDEX 125 808,00 Kč 

CANNABIS 25 000,00 Kč 

ASTRAZENECA 80 000,00 Kč 

MČ Praha 3 30 000,00 Kč 

SBÍRKA 
BALÓNKOVÉ VÍLY 127 183,00 Kč 

TRIOLA 4 363,00 Kč 

J. BENÁTČAN 30 000,00 Kč 

OGILVY + MATHER 140 000,00 Kč 

WHCS 2 000,00 Kč 

ESTEC 10 000,00 Kč 
SPOLEČNOST 

ČÍNSKÝCH ŽEN  18 600,00 Kč 

p. Bártová 1 000,00 Kč 

DARUJME.cz 2 464,70 Kč 

p. Cupal 200,00 Kč 

FSČCE 64 609,00 Kč 

p. Cejp 1 000,00 Kč 

Dr. Adámek 2 000,00 Kč 

Dr. Enžlová 1 000,00 Kč 

I. Pazderková 

nepeněžní    

30 000,00 Kč 

  CELKEM 8 161 225,70 Kč 
 
 

 
Vybrané ukazatele z účetnictví: 

 
 
1. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 

významné události. 
2. V oblasti výzkumu a vývoje a ochrany životního prostředí společnost nevyvíjí žádné 

aktivity. 
3. Společnost nemá organizační složku v zahraničí. 
4. Společnost v roce 2014 měla 2 zaměstnance, ředitelku a asistentku. Na jednotlivých 

projektech se podíleli externí pracovníci. 
5. Projekty byly převážně hrazeny z darů. 

6. Společnost nemá žádný hmotný investiční majetek odepisovatelný. Drobný majetek, 
inventář, v celkové hodnotě 44 600,- Kč dostala společnost v průběhu minulých let 
darem.  

7. Závazky společnosti z obchodního styku jsou ve výši 207 tis. Jedná se o krátkodobé 
dluhy ve splatnosti.  



8. Celkový přehled nákladů na jednotlivé projekty: 
     Expedice Bellis                                                                               117 580,-Kč 

Mamming day                                                                                   46 579,-Kč 
     Dokážeš to                                                                                     267 301,-Kč 

Plaveme prsa                                                                                  138 775,-Kč 
Nejde jen o prsa                                                                              148 459,-Kč 
ABC-Neviditelné ženy                                                                         81 651,-Kč 

Avon pochod                                                                                2 318 015,-Kč 
     Ženy ženám                                                                                 1 714 577,-Kč 

Adresné zvaní                                                                                    11 088,-Kč       
Protajči se ke zdraví                                                                             1 570,-Kč 
Europa Donna                                                                                    65 259,-Kč 

Kalendář Bellis                                                                                 195 114,-Kč 
9. Celkové náklady společnosti                                                           7 104 366,-Kč 

     z toho: - náklady na provoz společnosti                                          1 998 398,-Kč  
                 z toho: telefon, internet, poštovné                                    38 244,-Kč 
                             kancel.potřeby, ost.režie                                   145 396,-Kč 

                             nájemné                                             184 650,-Kč 
                             účetní,právní,adm.práce,P.R.,graf.práce         490 476,-Kč             

     mzdové náklady                                                     159 676,-Kč 
     mzdové náklady ředitelky spol.                                 531 951,-Kč 
                              odměny členů SR a DR              0,-Kč 

                              Výroční konference                                     187 658,-Kč 
                              Bellis                                       103 892,-Kč 

                              Ostatní náklady (cestovné, bank.popl.,poplatky)        156 455,-Kč    
               - náklady na jednotlivé projekty                                          5 105 968,-Kč         
10. Celkové výnosy společnosti                                       7 076 475,-Kč 

 z toho: - výnosy z provozní činnosti                                    343 880,-Kč 
                 - dary                              6 732 595,-Kč 

 
11. Z obdržených peněžních darů v roce 2014 v celkové hodnotě 8 131 226,- Kč  bylo 

do roku 2015 převedeno 1 928 631,- Kč na projekty, které přecházejí do 

následujícího roku. 
 

12. V průběhu roku 2014 došlo ke změně pouze ve složení správní rady (viz uvedeno).  
 V dozorčí radě ani ve vedení společnosti ke změnám nedošlo.í          
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