
PROJEKT 35 

Zpráva o činnosti za rok 2019 

 

 

1. Vzdělávání gynekologických sester 
 
V průběhu roku 2019 byly uspořádány dva vzdělávací semináře na téma „Aktivní úloha 
gynekologické sestry v prevenci a časné diagnostice karcinomu prsu“. Účastnily se převážně 
sestry z ambulantních a lůžkových gynekologií a dále pak studentky 2 a 3 ročníku studijního 
programu porodní asistentka Zdravotně sociální fakulty, JČU České Budějovice.  
Termín: 11. listopadu a 6. prosince 
Celkem se účastnilo 63 účastnic, hodnocení přínosu semináře bylo velmi kladné. 
 

 
2. Registr pacientek 

 
V listopadu 2019 bylo IBA MUNI zadáno zpracování již získaných dat, uložených v registru 
pacientek tak, aby bylo možné je prezentovat na odborných konferencích.  
 
 

3. Osvětová aktivita „Ruce na prsa“ 
 
Osvětová kampaň „Ruce na prsa“ - aktivita o.p.s. Dialog Jessenius, kterou odborně zaštiťuje 
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 
 
 

4. Říjen – měsíc boje proti rakovině prsu (Pinktober) 
 
Projekt „Nech na hlavě“ 
V  roce 2019 v rámci Pinktoberu nabízíme pomoc především ženám, které podstupují 
chemoterapii. Na výzvu přes sociální sítě se přihlásilo zhruba 500 dobrovolnic, zručných a 
nápaditých žen, které rády pletou a háčkují, nezištně nabízejí pacientkám čepičky či kloboučky 
z kvalitních materiálů, aby jim tak zpříjemnily dobu, než nové vlasy dorostou. Aktivita „Nech na 
hlavě“ byla zahájena 1. října 2019, podrobné informace včetně alba s fotografiemi výrobků 
s popisem jsou uvedeny na webových stránkách www.projekt35.cz. 

Děkujeme všem dobrovolnicím za krásné výrobky a Kateřině Linhartové za nápad a vedení 
celého týmu. Poděkování náleží rovněž ing. Iloně Bytešníkové, která zpracovala celé album 
čepic. 

 



Dobročinný koncert Štefana Margity – 29. října 2019, kostel Šimona a Judy 

Již tradičně připravil pan Štefan Margita se svými hosty, sopranistkou Kristýnou Vylíčilovou a 
klavíristkou Kateřinou Bachmanovou velmi krásný hudební program.  

 

 
 
 

5. Webové stránky 
 
Odborníci Projektu 35 průběžně odpovídali na dotazy žen (celkem 12 dotazů). 
 

6. Získávání finančních prostředků 
Byly osloveny firmy k získání finančních prostředků na aktivity projektu.  

 

 
 

 
 

Zpracovala: PhDr. M. Svěráková 
Schválila: Prof. MUDr. P. Tesařová, CSc., 
listopad 2019  


