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Podzimní Střevo tour úspěšná 

 
Deset destinací a téměř pět tisíc návštěvníků. Taková je bilance podzimního putování obří makety tlustého 

střeva známé jako Střevo tour. Kampaň s názvem Vy a my společně proti rakovině tlustého střeva 

zaměřenou na podporu prevence a léčby nemoci, jež ročně zabije téměř 5 tisíc Čechů pořádá sdružení 

Onkomaják. Letos se na část svého putování připojilo také k úspěšné výstavě Ligy proti rakovině Praha 

„Každý svého zdraví strůjcem“.  

 

Obří maketou tlustého střeva se mohli od 9. září do 8. října projít mimo jiné obyvatelé Prahy, Kolína, Poděbrad, 

Žďáru nad Sázavou, Hodonína, Sedlčan nebo Brna a Mostu. Od zkušených průvodců maketou se zájemci 

dozvěděli důležité informace o jednotlivých útvarech nacházejících se na stěnách střeva, o způsobech prevence 

a také možnostech léčby již diagnostikované nemoci. Na internetových stránkách sdružení pak mohou vidět 

i obávanou kolonoskopii – v dokumentu natočeném s tváří kampaně hercem Miroslavem Etzlerem. 

 

„Je přímo symbolické, že v podzimní části našeho putování prošlo naší maketou téměř 5 tisíc lidí, což je přibližně 

stejný počet jako těch, kolik jich v ČR ročně na onemocnění tlustého střeva umírá. Stále v mnoha lidech přetrvává 

strach, že rakovina rovná se konec. A právě to se snažíme s naší Střevo tour vyvrátit. Dnešní medicína jde kupředu 

mílovými kroky a jediné, co pro své zdraví a úspěch případné léčby musíme udělat sami, je být aktivní. Informace, 

kam se o pomoc obrátit, ale také podpora blízkých jsou tou nejjednodušší cestou, jak i těžké období nemoci a léčby 

překonat a pokračovat v aktivním životě,“ říká Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják. 

 

Střevo tour s kampaní Vy a my společně proti rakovině tlustého střeva je připravena po českých a moravských 

městech putovat i dál a informovat obyvatele každého města či instituce, kteří o kampaň projeví zájem a pomohou 

její realizaci financovat.    

 

O Střevo tour se mohou dozvědět i návštěvníci Center zdraví v nákupních centrech pěti regionů (Praha, Plzeň, 

Ostrava, Brno, Jihlava). Návštěvníkům jsou zde kromě preventivních edukačních akcí, poskytovány i 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 Centrech zdraví: www.centrazdravi.cz 
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