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Střevo tour odstartovala
Putování obří makety tlustého střeva známé jako Střevo tour oficiálně zahájilo svou letošní podzimní část.
S kampaní na podporu prevence a léčby nemoci, jež ročně zabije téměř 5 tisíc Čechů – Vy a my společně
proti rakovině tlustého střeva se sdružení Onkomaják, jež Střevo tour pořádá, připojilo k VI. ročníku
výstavy Ligy proti rakovině Praha „Každý svého zdraví strůjcem“. Za první dva dny pražské expozice se
maketou střeva prošlo téměř 800 lidí. Nafukovací střevo uvidí v rámci této výstavní roadshow i obyvatelé
dalších měst a ostatních plánovaných destinací Střevo tour.
Odstartování podzimní části kampaně v rámci úspěšné putovní výstavy LPR Praha bylo více než symbolické.
Letošním tématem osvětových aktivit je právě prevence nádorových onemocnění tlustého střeva. Putovní výstava
prezentuje závažné téma rakoviny velmi věcně, přístupně laikům a dokonce i nečekaně – interaktivně, zábavně,
často úsměvně. „Věříme, že touto formou můžeme oslovit opravdu širokou veřejnost, přivést lidi k zamyšlení nad
vlastním životním stylem, mnohé inspirovat k tomu, aby využili možnosti preventivních vyšetření, které náš
zdravotnický systém nabízí,“ uvádí předsedkyně Ligy proti rakovině MUDr. Michaela Fridrichová.
Obří maketa střeva návštěvníkům nabízí pohled dovnitř tlustého střeva. Zkušení průvodci maketou zájemcům
vysvětlí jednotlivé útvary nacházející se na stěnách střeva a obeznámí je nejen s možnostmi prevence, ale také
léčby již diagnostikované nemoci. V České republice funguje 13. komplexních onkologických center (KOC), která
se specializují na nádorová onemocnění a používají nejnovější metody léčby a diagnostiky. Seznamy těchto center
s kontakty a film o kolonoskopii, který byl natočen ve spolupráci s hercem Miroslavem Etzlerem, je k vidění na
internetových stránkách sdružení.
„Zájem veřejnosti o putovní výstavu i naši maketu je velký. Jistě je to i díky tomu, že Liga přímo na místě nabízí
také služby lékařů a zdravotníků. Zájemci si tak mohou nechat změřit třeba tlak, cholesterol nebo prohlédnou
znaménka. Co nás překvapilo, je zájem mateřských a základních škol. Stalo se nám, že malá dívenka, která si naší
maketou prošla dopoledne, se odpoledne vrátila s babičkou. Takový efekt naší kampaně jsme ani nečekali,“ říká
s úsměvem Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják.
Střevo tour s kampaní Vy a my společně proti rakovině tlustého střeva bude v putování po českých a moravských
městech pokračovat kromě destinací putovní výstavy Ligy proti rakovině Praha například už 24. září v Mostě.
Nově se o Střevo tour mohou dozvědět i návštěvníci Center zdraví v nákupních centrech pěti regionů (Praha,
Plzeň, Ostrava, Brno, Jihlava). Návštěvníkům jsou zde kromě preventivních edukačních akcí, poskytovány různá
vyšetření (např. měření tlaku, tuku, váhy, obsahu cukru v krvi, teploty atd.).

Další informace: www.onkomajak.cz; www.kolorektum.cz; www.rakovinastreva.cz
Další informace o výstavě Ligy proti rakovině Praha: www.lpr.cz
Další informace o Centrech zdraví: www.centrazdravi.cz
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MÍSTA PUTOVNÍ VÝSTAVY LPR PRAHA:
9. září 10:00 – 19:00; 10. září 9:00 – 19:00

Praha 4, Arkády Pankrác

13. září 9:00 – 17:00; 14. září 10:00 – 20:00

Prachatice, Velké náměstí

17. září 10:00 – 18:00; 18. září 9:00 – 17:00

Kolín, Karlovo náměstí

19. září 10:00 – 18:00; 20. září 9:00 – 17:00

Žďár nad Sázavou, Náměstí republiky

23. září 10:00 – 18:00; 24. září 9:00 – 17:00

Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí (Areál volnočasových aktivit)

1. října 10:00 – 18:00; 2. října 9:00 – 17:00

Poděbrady, Kolonáda

3. října 10:00 – 18:00; 4. října 9:00 – 17:00

Hodonín, Masarykovo náměstí

9. října 9:00 – 18:00; 10. října 9:00 – 18:00

Třeboň, Kulturní a kongresové centrum Roháč

Ve všech městech je putovní výstava organizována ve spolupráci s orgány města, pod záštitou představitelů
samosprávy.

INFORMACE O PŘEDBĚŽNÝCH VÝSLEDCÍCH SBÍRKY ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2013
Český den proti rakovině k 31. srpnu 2013 vynesl
Čistý výtěžek sbírky

14 798 000 Kč
8 539 000 Kč

LPR Praha rozdělí:
Na dlouhodobý program nádorové prevence
4 090 000 Kč
Na dlouhodobý program podpory kvality života onkologických pacientů 3 239 000 Kč
Na podporu onkologického výzkumu, kvality výuky a finančních dotací na instrumentální dovybavení onkologických
pracovišť
1 210 000 Kč

Občanské sdružení Onkomaják o.s.
Sídlo: E. Krásnohorské 2956, 738 01 Frýdek Místek | IČ: 26562138 | Bank. spoj.: Komerční banka, a.s., Hálkova 171/2, 779 00 Olomouc - Hodolany, č. účtu: 43-4919050247/0100
Korespondenční adresa: kpt. Jaroše 1066, Kadaň, 432 01| Kontakt: Pavla Freij, e-mail: pavla.freij@onkomajak.cz, tel.: +420 725 04 66 88

