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O projektuO projektu
Myšlenka Charitativního Zumbathonu na podporu boje proti rakovině prsu 

vznikla v roce 2013, kdy dvě sestry přišly s nápadem vytvořit projekt, který 
spojuje zábavu s dobročinnou akcí.

HISTORIE:
1. ročník této akce se konal 30. března v Dělnickém domě ve Studénce.

2. ročník akce tohoto rozsahu pokračoval 5. dubna 2014 opět v Dělnickém 
domě ve Studénce

Cílem projektu je zachraňovat ženy, motivovat je k prevenci a přivést je na 
pravidelné kontroly do screeningových center. 

Formou tance, dobré nálady a úsměvu, se snažíme vyjádřit podporu 
nemocným i vyléčeným ženám!



Kde VaKde Vašše pene penííze pomze pomááhajhajíí??
Aliance Aliance žžen s rakovinou prsuen s rakovinou prsu
• Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s. je zastřešující

celostátní obecně prospěšnou společností. Jejím cílem je 
vytvoření informačního a edukačního centra, poskytování
metodické pomoci organizacím onkologicky nemocných, 
koordinace projektů a kampaní a zastupování českých 
onkologických pacientek v mezinárodních strukturách.



Kde VaKde Vašše pene penííze pomze pomááhajhajíí??
Mamma help Mamma help –– sdrusdružženeníí pacientek s npacientek s náádorovým onemocndorovým onemocněěnníím prsum prsu
• Mamma Help je sdružení založené v roce 1999, na které se ročně

obrátí téměř sedm tisíc klientek a klientů. Jde o nevládní neziskovou 
organizaci, sdružující ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké. 
Provozuje síť Mamma HELP center a zajišťuje Avon linku proti 
rakovině prsu. Má celostátní působnost a všechny služby poskytuje 
zdarma.



Kde VaKde Vašše pene penííze pomze pomááhajhajíí??
AMA AMA –– asociace mamodiagnostikasociace mamodiagnostikůů ČČeskeskéé republikyrepubliky
• Asociace mamodiagnostiků České republiky byla založena za 

účelem podpory a realizace činností týkající se problematiky a 
diagnostiky a léčení onemocnění prsu. Podílí se na organizaci řízení
a kontrole screeningového mamárního programu, podporuje rozvoj 
programů k prevenci, diagnostice a léčení onemocnění prsu. 
Zastupuje lékaře, vydává odborné publikace, organizuje odborné
vzdělávací akce a poskytuje členům odbornou pomoc a informace.



InstruktoInstruktořřii
• Lidé, bez kterých by taková akce vůbec nešla 

zorganizovat…

• A proč? Protože se jedná o Zumbathon plný tance, 
úsměvu a radosti pomáhat ostatním 

• Určitě již všichni z nás ví, o koho se jedná…
Pojďme si je tedy stručně představit 



RENRENÁÁTA FIALOVTA FIALOVÁÁ
• Renča naší akci podporuje již potřetí a doufáme, že ne naposled. 

Prozradila nám pár vět, které vystihují její já:
• Moje zumba dráha odstartovala v roce 2011 a je pro mne pořád velkou 

láskou. V roce 2013 se k ní připojila má druhá velká vášeň, a to cvičení na 
trampolínkách. Nikdy se hodiny na trampolínkách nemůžu nabažit. Je to už
závislost !

• Před 3 lety jsem se začala věnovat práci s dětmi v DDM Luna Příbor, 
podlehla jsem jim a jsou pro mne vším. Všechny kroužky jsou jak jinak než
taneční.

• A co nyní?
Právě jsme odstartovali nové taneční hodiny Twerku a MTV Dance. Bude to 
boj a spousta práce, ale neznám nic lepšího než rozdávání radosti tancem



RENRENÁÁTA FIALOVTA FIALOVÁÁ



VENDULA PAVLICOVVENDULA PAVLICOVÁÁ (OST(OSTŘŘANSKANSKÁÁ))
• Venda je jednou z prvních instruktorek Zumby na Severní Moravě, 

přečtěte si o ní několik větiček:

• Moje fitness dráha odstartovala Zumbou v roce 2009, která mi i po 
letech přináší stále radost a díky ní jsem se stala instruktorkou 
skupinových lekcí, jak pro dospělé tak i pro děti. V dnešní době
cvičím i další cvičení jako je Břišní pekáč a Bosu. Jsem ráda, že 
navštěvujete mé hodiny a na všechny, kteří se teprve chystají, se na 
mých hodinách moc těším. Nikdy není pozdě začít s pravidelným 
pohybem.



VENDULA PAVLICOVVENDULA PAVLICOVÁÁ (OST(OSTŘŘANSKANSKÁÁ))



TEREZA KUCKOVTEREZA KUCKOVÁÁ
• Ahoj, jmenuji se Tereza Kucková a mojí zálibou je sport, tanec a 

dobrá hudba. Prostě a jednoduše – miluji pohyb!
• Po studiu klasického tance na Janáčkově konzervatoři a aktivní

volejbalové činnosti jsem se začala věnovat fitness.
• Postupně jsem získala akreditaci ministerstva školství jako aerobic 

instruktor II.tř. a fitness instruktor II.tř.
• Zajímám se o funkční trénink, posilování, aerobní zátěž, intervalový a 

vytrvalostní trénink.
• Tanec a sport mne provází celým životem a ráda bych se s Vámi o 

všechny své zkušenosti podělila a budu ráda, když se společně
zapotíme a uděláme něco pro své zdraví.



TEREZA KUCKOVTEREZA KUCKOVÁÁ



ÁÁGNES FAJGL ZGNES FAJGL ZÁÁVODSKVODSKÁÁ
• Ahoj, jmenuji se Ágnes Fajgl Závodská. Má závislost na tanci začala v 6 

letech a pokračuje nadále… je to droga!

• Od šesti let jsem tancovala v taneční škole AKCENT Ostrava, kde jsem se 
seznámila s mým manželem a společně jsme si ve standardních a 
latinskoamerických tancích vytancovali nejvyšší mezinárodní třídu M.

• Procestovali jsme díky soutěžím spoustu míst a od roku 2009 se věnuji 
ZUMBĚ a jsem moc ráda, že mi umožňuje návrat k latinskoamerickým 
tancům. Jelikož máme dvě děti: Timea (3 roky) a Mateo (3 měsíce), tak 
jeden z mých největších relaxů je právě ZUMBA u které si totálně vyčistím 
hlavu



ÁÁGNES FAJGL ZGNES FAJGL ZÁÁVODSKVODSKÁÁ



TOMÁŠ FAJGL
• Posledním instruktorem, který se podílí na této akci, je muž. Moc 

děkujeme za podporu této akce a věříme, že ani ostatním mužům 
není tato nemoc lhostejná… Podívejte se na menší info o Tomovi 

• Zumbu jsem začal dělat díky své manželce. Navštěvoval jsem její
hodiny, a poté si také udělal certifikát ZUMBA INSTRUKTORA.

• Přes den pracuji jako masér a večer se pořádně vyřádím při ZUMBĚ. 
Není nic lepšího než trávit čas s lidmi, kteří také milují tanec a hudbu



TOMÁŠ FAJGL



SPONZOSPONZOŘŘII
Akce tohoto formátu a rozměru by se neobešla bez podpory 

lidí a firem s dobrým srdcem!

Následně Vám odprezentujeme všechny sponzory, kteří se 
podíleli, jak na chodu akce, tak na občerstvení či tombole 

pro Vás všechny!

Ještě jednou moc děkujeme!



AVON COSMETICSAVON COSMETICS

• Kosmetická firma, která vládne celým světem…
• Mimo jiné také podporuje projekty proti domácímu násilí

nebo právě pomáhá v boji proti rakovině prsu…

Webové stránky:
• www.avon.cz 
• www.zdravaprsa.cz 



EXTRA PUBLISHING
• Extra Publishing je největší české vydavatelství populárně-naučných 

titulů. Je lídrem v segmentu populární věda. Vydává tituly s vědecko-
technickou, IT, historickou a military tematikou. Od roku 2011 
převzalo vydávání čtrnáctideníku 100+1 zahraniční zajímavost 
(vychází od r. 1964, původně v ČTK) a nastartovalo jeho úspěšný 
relaunch. Nyní je titul 100+1 se čtenosti téměř 200 tisíc čtenářů první
ve své kategorii.

Webové stránky:
• www.epublishing.cz



GRIL BAR U TRNKYGRIL BAR U TRNKY
• Restaurace v Mošnově vás zve na polední menu a 

speciality připravované na lávovém grilu.



HOTEL SÝPKAHOTEL SÝPKA
• V blízkosti hlavního silničního tahu Ostrava - Nový Jičín jsme pro Vás 

přestavbou historické budovy sýpky otevřeli útulný hotel se zajímavou 
restaurací.

• Svou polohou - 3km od mezinárodního letiště Ostrava Mošnov a 
zároveň 10km od centra města Ostravy se orientujeme zejména na 
klienty a partnery průmyslové zóny, cestující a firmy využívající služeb 
letiště.

• Tomu všemu je přizpůsoben i standard poskytovaných služeb, vybavení
pokojů a recepce a vlastní restaurace v osobitém stylu.

• Přijďte se na nás podívat, rádi Vás uvidíme.
• Prostory hotelu a restaurace jsou nekuřácké.



KRISTÝNA KALOUSOVKRISTÝNA KALOUSOVÁÁ & KAREL KILI& KAREL KILIÁÁNN

• Jako každým rokem podporují tuto akci i jednotlivci – podpora je pro 
nás samozřejmá.

• Mimo jiné se jedná o lidi z organizačního týmu... kromě úsilí, které
strávili na připravování akce, pro Vás připravili webové stránky, leták 
a vstupenky 

• Jejich dalším úkolem bude natočit a sestříhat celou akci, aby všichni 
měli jen ty nejlepší vzpomínky 

Webové stránky:
• www.pomahamesrdcem.cz



KKŘŘUPY KUPY KŘŘUPUP…… …… ALEALEŠŠ MACHANECMACHANEC

• Rychlé občerstvení v blízkosti mošnovského letiště
 Alešovo kuře je prostě výborné



MAGICAL & VITAL FITNESS STUDIOMAGICAL & VITAL FITNESS STUDIO

• Fitness studio pro ženy, které se nachází v Příboře 
na náměstí – Přijďte si k nám zacvičit, nabrat síly a 
dobrou náladu 



MANMANŽŽELELÉÉ TEREZA & ANTONTEREZA & ANTONÍÍN STACHOVIN STACHOVI

• Další složka organizačního týmu – ta podstatnější.
• Terka je hlavní organizátorkou této akce a mimo jiné pro Vás připravila bohatou 

tombolu, poděkování instruktorům a také dárečky pro účastníky 
• Díky nim máme ty nejlepší instruktory i sponzory 



MANMANŽŽELELÉÉ IVA & KAREL SVRIVA & KAREL SVRČČINOVIINOVI

• Další skvělí lidé s dobrým srdcem, kteří pro Vás 
věnovali výhry do tomboly 



PEKAPEKAŘŘSTVSTVÍÍ ŠŠEDEDĚĚNKA STARNKA STARÁÁ VES N.O.VES N.O.
• Pekařství Šeděnka znají opravdu všichni!
• Chléb a pečivo, 
• slané i sladké z vlastní výroby
• Vyhlášené koláče a frgály
• Výrobky racionální výživy
• Vlastní smluvní rozvoz po okolí, včetně Ostravy



RESTAURACE TRESTAURACE TŘŘEBOVICKEBOVICKÁÁ ROLEROLE
• Posezení v příjemně klimatizované restauraci, dobré jídlo, výběr z 

mnoha nápojů a především kolem dokola klid parku s mnoha 
vzácnými stromy. To vše Vám nabízí Třebovická role.

• Podnik připravuje obědová menu již od 69,- Kč. Kapacita je 35 míst v 
přízemí a 70 v prvním patře.



SEDLSEDLÁÁČČKOVKOVÁÁ JARMILA & MILADA ZJARMILA & MILADA ZÁÁTOPKOVTOPKOVÁÁ

• Dvě skvělé ženy, které pro Vás připravily občerstvení!
• My jim zato moc děkujeme 

• Motto: „Nejhezčí věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže“



SIEGELSTEIN VIKTORSIEGELSTEIN VIKTOR
• Podnikatel, který naší akci podporuje již druhým rokem

• Tady jsou jeho motta:
„Buď připraven na nejhorší, budeš překvapen pouze pozitivně.“
„I housenka musela bojovat, aby se z ní stál motýl.“



ZZÁÁMECKMECKÁÁ HOSPHOSPŮŮDKA PETDKA PETŘŘVALDVALD
• Zámeckou hospůdku najdete v Petřvaldě u hřbitovní lávky. Láká příjemným 

venkovním posezením a útulným interiérem. Čepuje se tady super pivo a kofola a 
prodávají se nanuky.

Co dalšího tady najdete?
- Kulečník
- Šipky
- Jukebox
- Výherní automat

• Nově je vybudován hrací koutek pro děti!



MODERMODERÁÁTOR TOR –– LUKLUKÁŠÁŠ ZAVADILZAVADIL
• Zprávař televize Polar, dříve jste ho mohli znát z TV Odra 

• Pan Zavadil je kromě toho zakládajícím členem a předsedou občanského sdružení
Morfé, jehož cílem je například napomáhat všestrannému rozvoji poznání regionu a 
cestovního ruchu či mapovat kulturní, duchovní a přírodní dědictví místního 
regionu.



OKNO DO MINULOSTIOKNO DO MINULOSTI



I. CHARITATIVNI. CHARITATIVNÍÍ ZUMBATHON ZUMBATHON 
na podporu boje proti rakovinna podporu boje proti rakoviněě prsu prsu 

30. 3. 2013 STUD30. 3. 2013 STUDÉÉNKANKA

• Studénka se 30. března rozhýbala v rytmu zumby. Všude 
po okolí byla slyšet hudba a v sálu jsme všichni mohli vidět 
úsměv lidí, kteří pomáhali 

• Pojďme otevřít okno minulosti a zhlédnout fotogalerii 



FOTOGALERIE I.FOTOGALERIE I.







II. CHARITATIVNII. CHARITATIVNÍÍ ZUMBATHON  ZUMBATHON  
na podporu boje proti rakovinna podporu boje proti rakoviněě prsuprsu

5. 4. 2014 STUD5. 4. 2014 STUDÉÉNKANKA
• Druhý ročník, kde se tančilo a pomáhalo, se opět konal ve Studénce, 

tentokráte o něco později, a to 5. dubna 2014 

• Letos se také jedná o historii, a proto podruhé otevřeme okno do 
minulosti a zavzpomínáme na krásné chvilky plné úsměvu a dobré
nálady 

• Doufáme, že i Vy se nacházíte na těchto snímcích 



FOTOGALERIE II.FOTOGALERIE II.













ORGANIZÁTOŘI
• Všechno důležité o nás jste si jistě přečetli na našich webových 

stránkách www.pomahamesrdcem.cz.

• Odpovíme tedy alespoň na tu nejčastější otázku: „Proč tohle všechno 
děláte?“ Odpověď je jednoduchá – snažíme se pomáhat zdravým i 
nemocným tak, jak nejlépe to jde! Tancem, úsměvem a dobrou 
náladou  Doufáme, že i Vy patříte mezi nás „ochránce“, protože jak 
se říká: „Nikdy nevíte, co se stane zrovna Vám“.  Děkujeme!

• Tereza, Antonín, Kristýna, Karel, Veronika & Sebastián 





• Přijďte si k našemu stánku zakoupit BC předměty, které pomáhají
nemocným ženám a posílit tak onkologická centra 



DALŠÍ RŮŽOVÉ AKCE V ROCE 2015
Aneb pomáháme celý rok 

• 23. 5. Avon pochod Luhačovice
• 24. 5. Avon pochod Převor
• 6. 6. Avon pochod Praha

A mnoho dalších akcí sledujte na:
www.zdravaprsa.cz



DDĚĚKUJEMEKUJEME


