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Miss Domanská přivezla do Plzně Lady Plus
Club

Poslední zastávkou celé Road show osvětového prevenčního projektu Lady Plus Club, která putovala po středních
školách v České republice se stala Plzeň. Přednáška se uskutečnila na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu,
kam projekt přijela podpořit držitelka titulu Česká Miss World 2011 Denisa Domanská, která se aktivně zapojila i do
odborné přednášky informující o rakovině a prevenci této nemoci, kterou pro dívky připravil gynekolog FN v Motole
MUDr. Martin Mužík.

Projekt Lady Plus Club vznikl pod záštitou České pojišťovny ZDRAVÍ. Tato unikátní akce si klade za cíl v prvé řadě
podporu prevence nejčastějších karcinomů u žen – karcinomu ženských orgánů, tlustého střeva a konečníku. A
protože právě  prevence a informovanost je důležitá již od raného dívčího věku, probíhala na středních školách
Road show Lady Plus Club.  Tvářemi  projektu  se  staly  Česká Miss 2010  Jitka  Válková  a  moderátorka  Diana
Kobzanová, které nafotily šokující fotografie zcela bez vlasů.

Patronkou projektu Lady Plus Club se stala i Česká Miss 2011 Denisa Domanská , která přijela tento prevenční
program představit také do Plzně. „Velmi ráda jsem se do projektu zapojila, sama dobře vím, že prevence je jedna z
nejdůležitějších  věcí.  Myslím si,  že  přednáška  pana  doktora  byla  velmi  zajímavá  a  že  si  dívky  odnesly  řadu
důležitých informací,“ dodala Denisa Domanská, která druhým rokem studuje zubní lékařství a do přednášky se
aktivně zapojila, podpořila slova doktora Mužíka, předala dívkám své zkušenosti a podělila se s nimi o zážitky z dob
svého kralování jako České Miss.

Plzeňská Akademie hotelnictví a cestovního ruchu podporu je prevenci rakoviny

Boj se zákeřnou nemocí podpořila Akademie hotelnictví  a cestovního ruchu v Plzni,  která poskytla prostor  pro
poslední cyklus přednášek v rámci celorepublikové Road show Lady Plus Club. Odborné přednášky na plzeňské
střední škole pod vedením MUDr. Martina Mužíka, který působí jako gynekolog – porodník ve FN v Motole, se
zúčastnil maximální počet dívek, které zaplnily třídu, ve které se přednášelo.

Během  Road  show  se  dívky  dozvěděly  mnoho  zajímavých  a  důležitých  informací  o  nejčastějších  ženských
karcinomech o důležitosti prevence samotné a v neposlední řadě o projektu Lady Plus Club. „Každý příběh má
svou tvář“ tak zní podtitul celého projektu, pod kterým se skrývá pomoc, podpora a pochopení. Setkání s rakovinou
vždy zasáhne do našeho života, ať už se s ní setkáme v jakékoliv podobě. A právě silné příběhy, které mimo jiné
zaznívají i z úst pana doktora Mužíka, jenž se s nimi setkává denně ve své praxi, nám připomínají, že zákeřná
nemoc jménem RAKOVINA může udeřit kdykoliv.
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