
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Tisková zpráva 

 
 
30. listopadu 2018 bude ve Státním divadle Košice zahájen mezinárodní projekt 

Ostře sledovaná prsa ve V4. 
 
Praha, Košice, 28.listopadu 2018 - Česká Aliance žen s rakovinou prsu ve spolupráci 
se slovenskými organizacemi Ružová stužka n.f. a OZ Amazonky odstartuje 
slovenskou část mezinárodní kampaně Ostře sledovaná prsa ve V4. Jejím cílem je 
upozornit veřejnost na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu. Kampaň chce 
vést ženy i muže k odpovědnosti za své zdraví. Projekt je pokračováním kampaně, 
kterou se Aliance žen s rakovinou prsu prezentovala na 50. Mezinárodním filmovém 
festivalu Karlovy Vary jako jeho neziskový partner. Úspěch Alianci žen inspiroval k 
tomu, aby nápadu prodloužila život a z festivalové extravaganzy ji přeměnila v 
dlouhodobou kampaň. Ta postupně zavítala do regionů, letos se s kampaní veřejnost 
setkala již ve 24 českých městech.  
 

Mezinárodní část projektu s názvem Ostře sledovaná prsa ve V4 se již 
představila v Maďarsku, na Slovensku kromě Košic zavítá v lednu i do Bratislavy, od 
února bude prezentována v Polsku. V dubnu se vrátí zpět do České republiky. Ve 
spolupráci s místními pacientskými organizacemi se projekt dostane do významných 
divadel v  Košicích, Bratislavě, Varšavě a Ostravě. Stovky diváků se tak denně 
budou moci před Prsní stěnu složenou ze sádrových odlitků prsou zdravých, ale také 
nemocných žen, zamyslet nad důležitostí prevence v boji s nádorovým 
onemocněním prsu. Lokální pacientské organizace budou nabízet možnost odlití 
prsů do sádry s tím, že odlitky budou postupně plnit Prsní stěnu a poté poputují dále 
do dalšího divadla, dalšího města, další země. Vyvrcholením bude prezentace Prsní 
stěny na světové konferenci Reach to Recovery International, kterou pořádá Aliance 
žen v červnu 2019 v Praze, na kterou se sjedou stovky pacientek z celého světa. 
Prsní stěna se stane tak symbolem podpory a sounáležitosti žen zdravých 
s nemocnými. Visegradská prsní stěna bude vystavena i na AVON Pochodu 2019.  

 
Partnerskými pacientskými organizacemi projektu na Slovensku je Ružová 

stužka n.f. a občanské sdružení Amazonky. Prsní stěnu budou moci zájemci uvidět 
ve Státním divadle Košice od 30 listopadu do 31.prosince 2018. 

 



Patronkou kampaně Ostře sledovaná prsa ve V4 je francouzsko-česká 
herečka Chantal Poullain. Autorem výtvarné části projektu Ostře sledovaná prsa je 
Matyáš Fuchs. 

 
Kampaň Ostře sledovaná prsa ve V4 je financována díky podpoře 

Visegradského fondu. Partnerem kampaně jsou společnosti AVON Cosmetics a 
Czech P.R. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aliance žen s rakovinou prsu  
www.breastcancer.cz 
www.ostresledovanaprsa.cz 
 
Ružová stužka n.f. 
www.ruzovastuzka.sk 
 
OZ Amazonky 
www.ozamazonky.sk 
 
 
 

Kontakt pro média : 
Magdalena Vošalíková 
Aliance žen s rakovinou prsu 
Vinohradská 176 
Praha 3 
Česká republika 
vosalikova@czechpr.cz 
+420 732 314 118 
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