Vážení přátelé,
v květnu jsme společně s mnohými z Vás a především díky tomu, že jste dovolili svým studentům, aby se uvolnili
z vyučování a pomohli nám prodávat symbol tohoto dne, mohli uskutečnit Český den proti rakovině trochu jinak.
S programem pro hodné lidi, s poděkováním za to, že jsou ochotni si žlutý kvítek koupit.
Letos byl 23. ročník, tentokrát jménem rakoviny plic, zdůrazňovala se škodlivost kouření.
Velmi děkuji ředitelům a pedagogům škol za to, že studenty uvolnili, děkuji za pedagogický dozor během dne.
Děkuji za to, že jsme směli do škol přijít a předat studentům potřebné. Možná je to vše důležité především proto,
že všichni máme nějaké rodiče, přátelé, příbuzné, kamaráda, a i ti jednou zestárnou se vším, co k tomu patří. A
studenti mohli být díky tomu alespoň trochu konfrontováni s tím, že ani zdraví není samozřejmostí, že je důležité
pomáhat druhým, nebo alespoň získat informace o nemoci, která je bohužel v současnosti stále více rozšířena,
vyskytuje se u stále mladších lidí, a je zapotřebí doslova jakékoliv pomoci a sdílení v boji s touto chorobou.
Jako onkologická pacientka si velmi dobře uvědomuji, jak je důležitá osvěta, prevence, jak důležité je o této
nemoci otevřeně mluvit. A nechápu to jako činnost, kterou by měly dělat jen pojišťovny! Protože kdo ví o tomto
problému více, než ti, kteří tuto nemoc přežili.
Měla jsem štěstí- já jsem po operaci, chemoterapii, radioterapii, nastoupila i na rok trvající BIOLOGICKOU léčbuta sestává ze 17-ti dávek cytostatik, které dokáží konkrétněji působit na určitý karcinom (nádor), tedy laicky
řečeno. Tuto léčbu jsem získala proto, že byla v této době tzv. na světě, vynalezena, vyzkoušena, měla za sebou
mnoho let testování, prostě UŽ tu byla. A já patrně díky tomu ještě žiju. Nevím, jak dlouho, protože ještě
procházím léčbou a především, moc dobře vím, že říkat: vyléčil se z této nemoci- je tvrzení odvážné. Spíše bych
ten stav nazvala klidovým režimem.
Výtěžek z prodeje kytek jde z velké části právě do výzkumu. Na hledání možností léčby rakoviny, A ještě mnoho
pacientů s různou formou rakoviny tuto možnost konkrétnější, radikálnější léčby nemá. Rakovina slinivky, kůže,
plic- a mohla bych jmenovat dál, důležité je však to, že je třeba sesbírat kdejakou korunu, snahu, pomoc, aby měli
lidé, kteří to umí prostor a finance pro tuto práci. A opět je zbytečné argumentovat: a co stát, a co farmaceutické
firmy, a co ten či onen. Prostě by každý měl začít u sebe, každý malý dílek pomoci, sdílení, účasti může ve finále
dokázat převeliké věci!
A Vy všichni jste pomohli!
Dovolím si vyjmenovat školy, studenty, pedagogy, dovolím si sdělit Vám, kolik peněz díky Vám všem posíláme do
Prahy.
Každý student měl možnost prodat kytičky v hodnotě 5 tisíc korun. 500 korun je 25 oslovených lidí.
Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace, studenti 3. C.
Pedagogický dozor: moc hodná paní Mgr. Alena Víchová
10 studentů, budoucí umělci a kreativci: a snažili se opravdu všichni! Nejvíce prodala Veronika Prchalová, Adéla
Pavelková, Kristýna Thománková
Celková částka: 17 000,- korun
Filip Adamopolus, Markétka Blažková, Johanka Deáková, Anna Fussová, Gvuzdová Karolína, Vendula Klímová,
Gabriela Metzová, Adéla Pavelková, Vanessa Pieszková, Veronika Prchalová, Kristýna Thománková.

Střední zdravotní škola Ostrava Vítkovice, Jeremenkova 2, 15 studentů 1. ročníku
Budoucí diplomované sestřičky, a opravdu moc se snažily!!! Nejvíce prodaly: Dominika Vetráková, Simona
Grmelová, Klaudie Holínková, Darina Čanecká.

Musím velmi ocenit dvě budoucí sestřičky: Lauru Hanzelkovou a Darinu Čaneckou- tyto mladé dámy se postavily
do průvanu u vstupu a neohroženě oslovovaly naprosto každého, kdo šel okolo.
Pedagogický dozor: Neskutečně pozitivní a hodná paní Mgr. Renáta Křížová
Celková částka: 24 000,- Kč
Dominika Vetráková, Kateřina Pytlíková, Karolína Theuerová, Anna Heliová, Lucie Kejdová, Anna Vašicová, Laura
Hanzelková, Kateřina Mošová, Michaela Mušálková, Darina Čanecká, Petr Bedáň, Lucie Romańáková, Klaudie
Holínková, Simona Grmelová, Kristina Kurková
Celková částka činí: cca 100 000 tisíc korun českých, kdy částkou ve výši 59 000,- přispěly dámy z kosmetického
studia krásy Šárky Prchalové a pacienti z OVAHELPu.
Ještě si dovolím podotknout, že studenti byly konfrontováni i s negativními reakcemi, dokonce byli někteří doslova
vykázáni z obchodů, mnohdy hrubě! Což způsobilo, že je pak přestalo bavit oslovovat lidi a prosit o dvacetikoruny,
vnímala jsem to a styděla jsem se za to, že to museli podstoupit! Je pochopitelné, že pak zvolnili. O to více si vážím
jejich veliké snahy pomoci!
Nedokázali jsme vybrat zamýšlenou částku, ale dokázali jsme společně táhnout za jeden provaz, velmi mladí lidé
i lidé středního věku se spojili, pomohli dobré věci, jen proto, že slyšeli naše prosby.
Nevím, zda je dostačující slovo, děkuji. Ale děkuji z celého srdce, jako žena, která tuto nemoc zažila, žena, která
moc chce pomoct každému, koho potká stejná zkušenost, i kdyby jen jako rodinného příslušníka.
Na závěr musím říct, že jeden z nejsilnějších okamžiků byl, když nastoupil Dětský sboru MUZIKA s dirigentkou
a kantorkami, které také zpívaly. Velmi obdivuji rodiče dětí, že je vedou k tak krásné činnosti, a především právě
vedoucí souboru, kteří se dětem věnují. Bylo to obdivuhodné. Tolik, že ačkoliv jsem již přispěla za finančním
darem, rozhodla jsem se poslat dar ještě jeden.
Moc Vám všem děkuji, s velkou úctou
Ing. Zdeňka Hyvnarová OVAHELP- centrum pomoci onkologickým pacientům v Ostravě.

