
            
 

  DĚKUJEME 
ZA SPOLUPRÁCI V LETOŠNÍM ROCE, 
PŘEJEME VÁM POHODOVÉ VÁNOCE 

A CO NEJKLIDNĚJŠÍ ROK 2022! 
 
      

                                                V Praze 20. prosince 2021 
 

                Milí spolupracovníci Českého dne proti rakovině, 
 

dovolte nám pozdravit Vás jako každý rok v předvánočním čase a poděkovat Vám 
jménem Ligy proti rakovině Praha a organizátorů sbírky ještě jednou za Vaši 
skvělou spolupráci při Českém dni proti rakovině 2021, který letos proběhl znovu 
v odloženém termínu na přelomu září a října. 
Díky štědrosti dárců a především úžasné pomoci Vás i Vašich spolupracujících 
dobrovolníků byla letošní sbírka navzdory komplikované situaci výrazně úspěšnější 
než v roce předcházejícím - na sbírkovém účtu se do poloviny prosince podařilo 
shromáždit více než 16,4 mil. Kč!  
 
Díky vybraným prostředkům tak LPR Praha mohla pokračovat ve své práci a 
finančně podpořit celou řadu tradičních i nových projektů.  
Opět přispěla na přístrojové vybavení několika onkologických pracovišť (Ústav 
radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka, Nemocnice na Pleši, Radiofyzikální  
oddělení FNB atd.), podpořila celou řadu výzkumných onkologických projektů 
(projekt v Ústavu chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně, Onkologickou 
kliniku 1. LF a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF 
UK a Katedry medicínské biologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích atd.).  
Dále pak jako každý rok spolufinancovala rekondiční pobyty pro onkologické 
pacienty, významnou částkou podporuje činnost pacientských organizací – 
kolektivních členů Ligy, přispěla na hospicovou péči, poradnu Nádorové linky, 
financovala vydávání poradenských a preventivních publikací a tiskovin pro 
veřejnost.  
Detailní informace o rozdělení finančních prostředků najdete jako obvykle po 
uzavření letošní sbírky na www.lpr.cz a www.cdpr.cz. 
 
Jménem všech, kterým Vámi vybrané peníze pomohly či pomohou, Vám ze srdce 
děkujeme a doufáme, že se můžeme těšit na spolupráci s Vámi i v příštím roce.  
Moc bychom si přáli uskutečnění 26. ročníku sbírky Český den proti rakovině opět již 
v tradičním jarním termínu - ve středu 11. května 2022.  
O aktuální situaci (termíny, rozesílky přihlášek atd.) Vás budeme průběžně 
informovat e-mailem a na webu sbírky www.cdpr.cz. 
 
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hlavně 
pohodu a dobré zdraví Vám i všem kolem Vás!  
 
Za organizátory sbírky srdečně zdraví 
 
Jana Mauleová 
Arcadia Praha s.r.o., 603 546 116, jana.mauleova@arcadia.cz 


