
Nadační fond Hippokrates

Neziskový transparentní nadační fond Hippokrates vznikl pro podporu aktivit
Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Snaží se
systematicky zvyšovat kvalitu péče poskytované ženám s rizikem vzniku zhoubného nádoru
a pacientkám s přednádorovými změnami nebo se zhoubným gynekologickým nádorem.
Podporuje rozvoj špičkového výzkumu v oblasti prevence, diagnostiky a léčby zhoubných
gynekologických nádorů a také kontinuální vzdělávání lékařů a sestřiček.
www.nadace-hippokrates.cz 

Pacientská organizace VERONICA

Pacientská organizace VERONICA sdružuje pacientky s karcinomem endometria, vulvy,
vaječníků, děložního hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA1 a BRCA2. Věnuje se
systematickému vzdělávání pacientek, lékařů i veřejnosti prostřednictvím publikace
edukačních materiálů a realizace vzdělávacích kampaní. Informace od renomovaných
lékařů a příběhy pacientek najdete na www.pacientska-organizace.cz

ONKO Unie

Obecně prospěšná společnost ONKO Unie podporuje pacientky s onkogynekologickými
diagnózami, zaměřuje se na edukativní a osvětové kampaně pro širokou veřejnost.
Spolupracuje s organizací VERONICA a je členem platformy Hlas onkologických pacientů.
Zároveň je členem mezinárodní sítě pacientských organizací ENGAGe pod patronací
Evropské onkogynekologické společnosti ESGO. V roce 2018 se ONKO Unie stala součástí
platformy Podpora pečujících. Více na www.onko-unie.cz

Vítejte mezi silnými ženami. Do jejich životů vstoupilo zhoubné
onemocnění, ale ony se mu odmítly vzdát. Jejich příběhy jsou
povzbuzením pro všechny, kdo procházejí těžkým obdobím.
Stejně jako podpora těch, kdo se s nimi radují ze života.

O kampani BRCA nejsou jen prsa

Osvětová kampaň je společným projektem Nadačního fondu Hippokrates,
ONKO Unie a Pacientské organizace VERONICA. Jejím cílem je vzdělávání
veřejnosti o tématu zhoubného onemocnění vaječníků. Velkou roli v něm hraje také
genetika. Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 jsou známé především v kontextu
karcinomu prsu, u kterého až desetkrát zvyšují riziko onemocnění. Málokdo ale ví,
že u karcinomu vaječníků se jedná dokonce o třicetkrát vyšší riziko. Proto také
vznikl trochu netradiční název kampaně, která vrcholí právě touto výstavou.
Silným ženám, s jejichž příběhy se seznámíte, patří velký dík za otevřené sdílení.
Také všem, kdo podpořili osvětu nošením tyrkysové roušky. Symbolizuje důležitost
mluvit o prevenci i v této nelehké době. Více o prevenci a léčbě najdete na
www.brcanejsoujenprsa.cz

SÍLA ŽEN O autorovi fotografií

Lukáš Houdek (*1984) vystudoval romistiku na FFUK v Praze. Je
koordinátorem vládní kampaně HateFree Culture, která se snaží ukázat
lidem, že mohou žít bez nenávisti, a podílí se na několika humanitárních
iniciativách. Aktivně se věnuje umělecké tvorbě, v níž se zabývá
především tématy identity, násilí a nenávisti nebo bezpráví. Je autorem
několika rozhlasových dokumentů. Za dílo Bílá nosí smrt o stigmatizaci
albínů v Ghaně pro Český rozhlas získal Novinářskou cenu za rok 2019.
www.houdeklukas.com



ROMANA ANDĚLOVÁ
„Celý život bojuji o život,” říká úspěšná výtvarnice Romana Andělová, která se 
osobně se zhoubným onemocněním setkala několikrát v životě. Ve dvanácti 
letech to byla leukémie. V sedmnácti plastika děložního čípku. A před sedmi lety 
nádor na vaječníku s následnou hysterektomií. „Věřila jsem, že to dám. Vůbec mě 
nenapadlo, že by to mohlo být jinak. A taky že jo,” ohlíží se dnes. Opět se uzdravila. 

Vloni na podzim jí však byl diagnostikován zhoubný nádor v levém prsu. Bohužel 
vyšetření necelé dva měsíce po první operaci odhalilo další pozitivní ložiska, proto 
podstoupila kompletní mastektomii. Nad vodou ji drží hlavně její děti, Sára a 
Sebastian. Velkou oporou jsou jí také kamarádky a úžasná komunita sousedů. 
„Lhala bych, kdybych řekla, že nemám strach. Jednou z nejtěžších věcí bylo pro 
mne pochopit, že není ostuda dát najevo bolest a slabost, ale ani strach a obavy. 
Prostě nejdůležitější je nebýt na to sám! Před ničím jsem neutíkala, naopak. Sedli 
jsme si s dětmi a já narovinu poprvé řekla, že třeba umřu. Ano, poplakali jsme si, 
ale hrozně to vyčistilo vzduch. Život holt není továrna na splněná přání, ale pořád 
věřím v pohádky.” Dnes je Romana na hormonální léčbě a zotavuje se po operaci. 
Své zkušenosti sepisuje do vlastní knihy. 



DENISA BRAUNOVÁ
„Byla jsem jako v mlze. Snažila jsem to neprožívat, doma jsme se o tom nebavili. 
Až před operací, o Vánocích, jsme to vnímat začali,” vzpomíná jednatřicetiletá 
Denisa Braunová na dobu před necelými dvěma lety. Lékaři u ní náhodou našli 
v pánevní oblasti několik útvarů. Jeden z nich byl zhoubný a zasahoval až do uzlin 
na noze. Proto ihned souhlasila s odstraněním pohlavního ústrojí i části stehna. 

„S dětmi jsme o tom mluvili narovinu. Věděli jsme, že přijde holá hlava, nakonec 
mi ji samy s manželem oholily,“ směje se a manžel Tomáš, tenisový trenér, dodává: 
„Druhý den syn ve školce nadšeně oznámil, že máma nemá žádné vlasy.” Vedle 
Tomáše to byly právě děti Laura s Markem, které Denisu po celou léčbu držely. 
„Neumím si představit, že bych si tím prošla bez nich.“ Jedno pevné přátelství si 
přinesla také z nemocnice, kde potkala novou kamarádku. „Probraly jsme 
všechno a řehtaly se tak, že jsme se musely držet za břicha, aby nám nepraskly 
stehy,” dává se Denisa do smíchu. V budoucnu by se ráda zapojila do podpory a 
motivace pacientek, které zažívají to, co ještě nedávno ona. „Dávat šanci a naději, 
že se to dá zvládnout, je důležité.”



MONIKA FIALOVÁ
„Lékař koukal z okna a při tom mi oznámil, že mám zhoubný nádor dělohy,” 
vzpomíná Monika Fialová (na fotografiích s šálou) na moment před čtyřmi lety. 
V ordinaci přijala informaci bez emocí, venku začala plakat. Procházela navíc 
složitým obdobím, kdy jí umíral tchán i tatínek. Vše přitom začalo poměrně 
nenápadně. Měla problémy s menstruací a vypadalo to na polypy či myomy. 
Lékaři moc nevěděli. „Díky urputnosti mé gynekoložky, která se nedala jen tak 
odbýt, s vámi mohu sdílet svůj příběh“. Rozbor vzorků stanovil, že jde o zhoubný 
agresivní nádor. Nejhorší byla nejistota a nekonečné čekání, jak moc je bujení 
rozšířené a v jakém rozsahu bude nutná operace. „Pak jsem se ale uklidnila, začala 
jsem prostě věřit, že vše dobře dopadne.” Po hysterektomii podstoupila vnitřní 
ozařování a uzdravila se. „Nemám strach a cítím se dobře.” 

Kamarádka Monika byla tou, s níž se nebála své obavy rozebírat. Ta přiznává, že to 
nebylo snadné. „Byla to bezmoc. Člověk by moc chtěl pomoci, ale neví jak.” Podle 
Moniky Fialové je důležité po sdělení diagnózy fungovat normálně, držet se svých 
koníčků a snů – sama si je plní. Cestuje, intenzivně se věnuje józe, kterou také 
vyučuje. „Vážím si maličkostí, nehoním se za ničím. Období nemoci bylo velkou 
zkouškou, která mě naučila skutečně žít. Děkuji všem doktorům, sestřičkám, 
rodině, přátelům, kteří věřili, že to zvládnu. A já bojovala hlavně kvůli nim.“



RADANA LABAJOVÁ
„Já jsem zjistila, že jsem nositelka mutace BRCA 2 ve chvíli, kdy mi umíral jeden 
blízký za druhým. Zemřela babička, hned na to máma, následně táta a k tomu 
onemocněla sestra,” vzpomíná zpěvačka Radana Labajová na půlroční loňské 
období. Kvůli odhalené rakovině prsu u matky a babičky podstoupily také ostatní 
ženy z rodiny vyšetření, které mutaci genu odhalilo. U sestry navíc screening zjistil 
nádor v prsu. „Zlomilo mě to. Když mi pak řekli, že mi navíc umírá táta, podlomily 
se mi nohy,” vybavuje si.  

S partnerem Maxem měli už desetiletého syna. Další děti neplánovali, proto brzy 
podstoupila preventivní hysterektomii, odstranění prsních žláz a rekonstrukční 
plastickou operaci. Největší oporou jí byli sourozenci. „Všichni tři jsme si velmi 
blízcí. Když se dějí zásadní věci, řešíme to společně. Toto téma je pro mě proto 
neodmyslitelně spojeno s mou sestrou Martinou.” Velkou podporu našla také ve 
svém zaměstnání v televizi. Vyšli jí maximálně vstříc při postupném umírání 
nejbližších i při vlastních operacích. Po zkušenostech vnímá jako zásadní aktivně 
přistupovat k prevenci. „Všichni si myslíme, že se nás to netýká, že nám se to 
nestane. A pak se divíme.” 



DENISA LAUBROVÁ
„Fyzicky jsem se cítila snad nejlépe v životě. Byl to tedy obrovský šok,” vzpomíná
Denisa na moment, když se v sedmadvaceti letech dozvěděla, že onemocněla
karcinomem děložního hrdla. „Ač léčba probíhala rychle a neměla jsem čas moc
o všem přemýšlet, o to hůře mi bylo po druhé operaci. Byla jsem už zdravá, avšak
holohlavá dívka po chemoterapii, která se musela postavit na vlastní nohy.”
Kromě rodiny jí byla největší oporou kamarádka Renata. „Nutila mě odpočívat.
Mohly jsme si z nemoci dělat srandu, kterou chápal jen málokdo. Byla tu, i když
jsem brečela, a držela mě za ruku.”

Dnes je Denisa zdravá, chodí na pravidelné kontroly a žije naplno. Díky zkušenosti
s nemocí poznala Pacientskou organizaci VERONICA a dnes působí jako její
ředitelka. „Poskytujeme podporu ženám s karcinomem endometria, vulvy,
vaječníků, děložního hrdla a ženám s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2.”
Před rokem navíc jela na výlet za svým dnes již bývalým kolegou. A už u Tomáše 
zůstala. „Svojí neutuchající láskou a energií mě nabíjí každý den a máme tolik 
plánů do budoucna, že to snad ani nemůžeme stihnout.”



MARCELA ŘEHÁČKOVÁ
„Já už jsem to v jednu chvíli chtěla vzdát,” svěřuje se Marcela Řeháčková, která 
rakovinou onemocněla téměř před 10 lety a je nositelkou mutace genu BRCA 1. 
Poprvé jí byl diagnostikován zhoubný nádor na vaječníku v roce 2012. Zasáhl také 
pobřišnici, střeva i další reprodukční orgány. „O dva roky později jsem měla první 
recidivu.“ Po dalších dvou letech u ní lékaři odhalili dvojici nádorů v bránici. „Měla 
jsem obrovský strach. Podržely mě ale mé děti, které mi vždy říkaly, že kdo jiný 
než já, by to měl zvládnout.“ Právě synové ji ve slabé chvilce přemluvili, aby 
poslední zákrok podstoupila. „Měla jsem obavy, jestli nemoc nepostoupila příliš 
daleko a další operace a chemoterapie mi mohou pomoci. Když ale vidíte, že vám 
dva dospělí kluci slzí, a máte naději, nejde říct ne.“ 

Krom synů byli velkou psychickou podporou také samotní lékaři, zejména 
profesor David Cibula, který ji měl v péči. Po každé ze svých operací Marcela 
absolvovala chemoterapii. Lékaři jí při druhé recidivě doporučili cílenou léčbu, 
která však v Česku tehdy ještě nebyla proplácená pojišťovnou. S tím se odmítla 
smířit. „Nechápala jsem, jak je možné, že je něco, co může zamezit tomu, aby se 
mi nemoc vrátila – a já nemám šanci se k takovému léku v Česku dostat.” A tak se 
pustila do boje. Svůj příběh zveřejnila v médiích a musela až k soudu, ale právě tím 
pomohla změně, že se dnes u nás k cílené léčbě dostanou i ostatní pacientky.



KVĚTA SCHRUTOVÁ
„Byla jsem jak v Jiříkově vidění, když na mě gynekoložka chrlila, co vše musím 
zařídit. Až když jsem vyšla ven z ordinace a volala manželovi, rozbrečela jsem se. 
Tehdy mi to všechno došlo,” vzpomíná Květa Schrutová. Na konci roku 2019 
pocítila bolesti břicha a častěji musela na toaletu. Na gynekologii pak zjistili, že má 
nádor na vaječnících. I přesto, že byla několik měsíců předtím na prohlídce, na 
prevenci totiž celý život až úzkostlivě dbá. 

Chemoterapie začala ještě před operací, protože nádorů bylo více a bylo potřeba, 
aby se před zákrokem stáhly. Následovalo odebrání vaječníků, dělohy a sleziny. 
Musela několik měsíců po operaci odpočívat a veškeré domácí práce obstarával 
manžel. „Naučil se vařit, uklízet, žehlit. Říkala jsem mu, že on seděl dosud, tak teď 
si to aspoň vyměníme,” směje se Květa, které pomohl také pobyt na chalupě, péče 
o zahrádku a psaní deníku. Největší oporou jí ale byla rodina, zejména manžel s 
dcerou. „Jsou momenty, kdy dostanu strach. Pak to ale zapudím. Člověk by si měl 
život užívat a netrápit se předem, co nějaké vyšetření odhalí.“



EVA SKALICKÁ 
„Máme to v rodině. Už spousta z našich žen zemřela. Je to takové prokletí,” říká 
Eva Skalická (v zelené bundě), kterou před dvěma lety začalo pobolívat v podbřišku. 
„Myslela jsem, že mám zánět močového měchýře. Vyšetření krve zjistilo vysoké 
nádorové markery a během čtrnácti dnů jsem byla na operačním sále.” Lékaři 
diagnostikovali zhoubné onemocnění vaječníků ve třetím stádiu. Podstoupila 
operaci a chemoterapii, nyní je v rámci studie na experimentální léčbě. 

„Jako první jsem si vybrala hezké šaty do rakve. Pak ale přišlo smíření a řekla jsem 
si, že diagnózu stejně nezměním, a bude lepší začít bojovat.” S karcinomem 
vaječníků se léčí také její teta, Evina matka na něj před deseti lety zemřela. 
Ona sama zdědila mutaci BRCA 1 od svého otce, její sestry Magdalena s Radkou 
mutaci PALB2 po matce. Přestože je zvyklá problémy řešit hlavně sama, byly pro ni 
právě sestry po dobu léčby zásadní oporou. Rakovina však Evě nepřinesla jen 
negativa. „Tím, že člověk ten strašný stres už měl, si uvědomí, že je život moc fajn 
a bere všechno s mnohem větším klidem, pokorou a je uvolněnější. 
Doufám, že se rakovina nevrátí. Ale i tak vše beru jako bonusový čas. Před pár lety 
bych byla už možná mrtvá.”


