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Práve táto farba ovládla bratislavský hrad v sobotu 17. júna 2017. 
Zišli sa tu ženy, muži, deti, celé rodiny v ružových tričkách, aby 
PodPorili sPrávnu vec – Prevenciu a boj Proti rakovine Prsníka. 
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Ružová  
na Hrade

T
radičné podujatie sa 
prvýkrát konalo na 
Bratislavskom hrade, 
kde si rodiny s deťmi 
užili nezabudnuteľný 

deň plný dobrej nálady. Program 
na Východnej terase bol pre náv-
števníkov pripravený už od 10.00 h. 
Samotný pochod ulicami historic-
kého centra odštartoval o 14.30 h.

Bojovníčky aj známe tváre
Podujatie svojou účasťou podpo-

rili nielen odvážne bojovníčky, ktoré 
majú osobnú skúsenosť s rakovinou 

prsníka, ale aj tváre projektu ako 
Jana Kirschner, Ada Straková, Alena 
Heribanová, Hana Rapantová, Nora 
Beňačková, Karin Habšudová, Roman 
Juraško, Kvetka Horváthová, Henrieta 
Mičkovicová a Soňa Skoncová. Spolu 
s nimi si oblieklo ružové tričko množ-
stvo pochodujúcich, ktorí tak preu-
kázali nielen odhodlanie bojovať, ale 
zároveň prispeli na aktivity spojené 
s touto problematikou.

vypúšťanie Balónikov
Pochodujúci dav zakončil 

symbolickú prechádzku v areáli 

Bratislavského hradu najemotívnej-
ším momentom, ktorým bol už tra-
dične „akt spolupatričnosti“. Všetci 
návštevníci tak vypustili do neba 
tisícky ružových balónov na znak pod-
pory pacientkam s rakovinou prsníka, 
ich rodinám, ale aj ženám, ktoré svoj 
boj prehrali.

novinka
Tou bola Walk talk show s mode-

rátorom Borisom Pršom, v rámci 
ktorej vyspovedal ambasádorov pro-
jektu, zástupcov neziskových orga-
nizácií či zaujímavých hostí. Okrem 

Ružové tričko symbolizujúce boj za 
zdravé prsia si tento 

rok zakúpilo viac ako 3-tisíc ľudí.
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toho si mohli fanúšikovia odniesť ako 
pamiatku podpisy svojich obľúbencov, 
keďže sa prvýkrát realizovala aj auto-
gramiáda známych osobností podpo-
rujúcich AVON Pochod.

kto sa staral o doBrú náladu?
Známi interpreti a kapely ako Kor-

ben Dallas, Polemic, Jana Kirschner či 
Campana Batucada so svojou unikát-
nou bubnovou show. Nenudili sa ani tí 
najmenší. V detskej zóne si užili maľo-
vanie na tvár, kreatívny workshop, 
čítanie detských knižiek, detské 
divadielko, vystúpenie Crazy Chichi 
and Friends a predstavenie Chcem 
byť požiarnikom. Načerpať sily mohli 
návštevníci v Street food zóne, navyše 

Ružová  
na Hrade

1. raZ na bratislavskom hrade1. raZ Walk talk shoW1. raZ autogramiáda Známych osobností PodPorujúcich avon Pochod

 “tento rok aj vďaka 
tisíckam účastníkov avon 

Pochodu odovzdala 
spoločnosť avon šek 
vo výške 22 942 eur 

občianskemu združeniu 
amazonky určenému na 
boj a prevenciu rakoviny 

prsníka. ”

AVON Pochod proti rakovine prsníka. 
Cieľom tohto charitatívneho poduja-
tia je starostlivosť o zdravie žien, zvý-
šenie povedomia verejnosti o tomto 
ochorení a podpora výskumu v tejto 
oblasti. Od vzniku projektu sa poda-
rilo vyzbierať viac ako 1,2 milióna 
eur, ktoré poslúžili na podporu vzde-
lávania zdravotníckeho personálu, 
študentov, zlepšenie kvality života 
a psychosociálnu podporu žien, kúpu 
diagnostických prístrojov, operačnej 
techniky a šírenie osvety v rámci pre-
vencie verejnosti.

viac na www.avon.sk.  

9. ročník AVON Pochodu proti rakovine prsníka

mali možnosť absolvovať aj voľnú pre-
hliadku v SNM alebo navštíviť Hand 
Made stánky.

avon pochod proti rakovine 
prsníka

Spoločnosť AVON Cosmetics sa 
na Slovensku venuje problematike 
rakoviny prsníka už viac ako 19 rokov. 
Patrí medzi 50 krajín vo svete, ktoré 
každoročne podporujú boj proti tejto 
chorobe prostredníctvom projektu 


