
  

 
 

Praha, 27. října 2020 
TISKOVÁ ZPRÁVA SDP ČR  
 
 
Listopad bude opět věnovaný Movemberu. Kníry ozdobí vozy MHD napříč republikou    
 

Celosvětová kampaň Movember bojuje pravidelně za změnu pohledu na mužské zdraví. Již 
třetím rokem se i dopravní podniky připojí k podpoře projektu Movember a v ulicích budou 
po celý listopad opět k vidění kníry na čelech autobusů, tramvají i trolejbusů. Šířit osvětu ale 
budou dopravní podniky po celé ČR i prostřednictvím dalších komunikačních kanálů.  
 
„Ochrana našeho zdraví je kvůli pandemii covid-19 v současné době tématem číslo jedna, ale neměli 

bychom opomíjet i další závažné nemoci. Proto jsme i letos polepili autobusy, tramvaje i trolejbusy 

kníry, které právě mají nabádat k nepodceňování prevence a s ní spojený případný včasný záchyt 

nemoci. Věříme, že vozy s knírem vzbudí žádoucí pozornost v ulicích měst a v rámci našich 

možností přispějeme dobré věci,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR a místopředseda 
představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a. s. 
 

Spolupráce organizátorů Movemberu s dopravními podniky odstartovala v předloňském roce a měla 

velmi dobré ohlasy. Zapojená města k podpoře projektu přistupují individuálně a využívají své běžné 

komunikační kanály. Kromě knírů na vozech budou v jednotlivých městech k vidění i další grafické 

materiály, a to nejen ve vozidlech a v jejich interiérech, ale také například na sociálních sítích, 

webových stránkách či zákaznických centrech.  

 

Spolupráci napříč republikou zastřešilo opět Sdružení dopravních podniků ČR. V letošním roce se 

do akce zapojilo více než deset dopravních podniků. Například v Praze bude polepeno kníry 20 

autobusů a 20 tramvají, v Ostravě 40 nejnovějších tramvají a v Plzni vyjede dokonce 60 vousatých 

vozů všech tří trakcí. Jednotlivé dopravní podniky chystají například i soutěže o nejkrásnější knír pro 

své zaměstnance, finanční sbírky a vnitropodnikovou osvětu. Rozsah kampaně je závislý na 

možnostech každého dopravního podniku.   

 
Do osvětové kampaně se zapojuje řada zemí, Česká republika prostřednictvím Nadačního fondu 

Muži proti rakovině, který se od svého vzniku v roce 2012 snaží zlepšit povědomí o nutnosti 

preventivních prohlídek mužských pohlavních orgánů. Nadační fond Muži proti rakovině podporuje 

výzkumné projekty a rozvoj léčby urologických nádorů, šíří osvětu v této oblasti a pomáhá získat 



  

finanční zdroje na nákupy přístrojového vybavení pro léčbu onkologických pacientů. Rakovina 

prostaty je přitom jedním z nejvíce asymptomatických druhů rakovin. 

Více informací naleznete také zde: http://www.muziprotirakovine.cz/.  
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PaedDr. Martin Chval  
výkonný ředitel SDP ČR 
tel: 724 361 999 
email: sdp-cr@sdp-cr.cz  
 
 
Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) je nejvýznamnější asociace provozovatelů městské hromadné dopravy (MHD) v ČR. 
Sdružuje 22 dopravních podniků, působících zejména v krajských městech a zahrnuje mimo jiné všechny provozovatele elektrické 
drážní (tzn. tramvajové, trolejbusové a speciální) dopravy v ČR. Členské dopravní podniky ujedou ročně více než 320 milionů 
vozových kilometrů a přepraví více než 2,6 miliardy cestujících. Provozují 2 881 autobusů,  1 687 tramvají, 668 trolejbusů a 143 
souprav metra. Téměř 70% výkonů je dnes prováděno v elektrické trakci a dopravci mají zpracovány koncepční materiály k dalšímu 
rozvoji elektrické dopravy s významným zapojením elektrobusů. 
 
Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, která byla založena již v roce 1990. Členy jsou nejen onkologičtí pacienti a jejich 
rodinní příslušníci, ale i občané s humanitárním cítěním a zdravotníci. Více než 60 onkologických pacientských organizací z celé 
republiky jsou kolektivními členy. Vzájemnou informovanost umožňuje periodicky vydávaný Zpravodaj. Liga je členem mezinárodních 
organizací ECL a UICC. 


