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Každoročně na konci předchozího roku hodnotí svou celoroční činnost Liga proti rakovině
Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení onkologických pacientů a přátel, které již více než
20 let působí v oblasti protinádorové prevence. Prvořadým cílem náchodské LPR je především
soustavná preventivní činnost, v níž se její členové zaměřují zejména na mladou generaci –
středoškolskou mládež. Součástí přednášek je i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny
prsu na fantomových modelech.
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Za svůj největší úspěch v roce 2018 považují členové náchodské pobočky LPR výborný
výsledek Českého dne proti rakovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky
spolupráci s 15 středními školami a se skauty v mnoha městech a obcích Náchodska,
Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne 16. května 2018 v
našem regionu prodáno celkově 12 279 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno
278 174 Kč!

V celostátní statistice 58 organizací se umístila náchodská LPR na vynikajícím 5. místě v počtu
prodaných kytiček a podle celkovém výtěžku Květinového dne na 6. místě! Je to úctyhodný
výkon a čest pro celý region. Stojí za ním veliký kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod a
spolupracujících subjektů i tradičně vstřícné přijetí obyvatel. Zároveň je také důležité, že
významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, především pro Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci.

Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna našim projektům. Již nyní
probíhá intenzivní příprava na letošní ročník Květinového dne, který proběhne ve středu 15.
května 2019. Zároveň bychom v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o dobrovolnickou práci
v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud nám chcete v naší činnosti
pomoci, ozvěte se prosím na kontaktní tel. 605 244 562. Naše občanské sdružení se na
sklonku minulého roku přestěhovalo a nyní sídlí na adrese Pražská 1759 (areál Hamra).
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