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KDO JSME? 
Alsa z.s. je sdružení dobrovolníků z řad lékařů neurologů, rehabilitačních sester, logopedů, sociálních 

pracovníků, které vzniklo na půdě Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Fungujeme jako jediná 

organizace, která se zabývá onemocněním ALS. Chceme, aby nemocní neumírali v nedůstojných 

podmínkách a bolestech tam, kde je možné nabídnout snesitelnější alternativu. 

 

CO JE ALS? 
Amyotrofickou laterální sklerózou u nás trpí zhruba 800 lidí, ročně se objeví téměř 300 nových 

nemocných a stejný počet jich za rok zemře. Jedná se o nemoc, při které většinou v průběhu dvou až 

pěti let člověk postupně ztrácí schopnost ovládat svaly, až (většinou ve spánku) přestane žít. 

Onemocnění si nevybírá slabé jedince s podlomeným zdravím, často sahá po lidech na vrcholu sil a 

tvůrčího potenciálu – z nejznámějších případů jmenujme tlumočnici Danu Gálovou, fotbalistu 

prvoligové Plzně Mariána Čišovského nebo politika Stanislava Grosse. Současný český zdravotní 

systém není dostatečně pružný, aby zajistil pacientům s ALS rychlou a plnohodnotnou péči.  

 

JAK POMÁHÁME? 
Plánujeme především přiblížit naši pomoc a aktivity co nejvíce všem potřebným. V současné době 
podporujeme pacienty a jejich rodiny nejen finančně. Zapůjčujeme z naší soukromé půjčovny 
nedostupné a finančně velice náročné pomůcky. Tým oborníků vyjíždí přímo do domovů pacientů. 
Organizujeme rekondiční pobyty a jsme schopni například pomoci pacientům s konzultací vhodných 
léčebných terapií. Naše koordinátorka zdravotních a sociálních služeb pomáhá pacientům získat 

potřebné pomůcky, zdravotnické vybavení nebo službu v místě jejich bydliště. 

Naším největším cílem je zřízení centra pro pacienty s ALS po vzoru zahraničních organizací, kde 
bychom byli schopni centralizovat všechny naše aktivity a komplexně a systematicky se pacientům 
s ALS věnovat. 

 

KDO NÁS PODPORUJE? 
 

V kampani Společně proti bezmoci nás podpořili a našimi patrony a podporovateli trvale jsou: 
Daniela Peštová, Barbora Strýcová, David Kraus, Patricie Solaříková, Linda Bartošová, David Prachař, 
Jenovéfa Boková, Jana Plodková, Daniela Písařovicová, Stanislav Majer, Pavel Batěk, Tonya Graves, 
Tatjana Medvecká, Thom Artway, Tomáš Jeřábek, fotbalista Pavel Horváth či hokejista Jaroslav 
Špaček. 
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ALSA Z.S. A RAPID, A.S. 
 

Velice si vážíme nové spolupráce mezi Rapid, a.s. a ALSA z.s..  

Připravili jsme pro Vás fotodokumentaci o tom, co pro nás společné partnerství znamená a co přináší 

obou stranám. 

Vaše firma získala 4 volné vstupenky do VIP zóny, v rámci koncertu byl vystaven roll up Vaší firmy. Dále 

bylo logo firmy na veškerých tiskových materiálech (plakát, leták, tištěná i onlilne media, atd.). 

I díky Vám se podařilo na péči o pacienty s ALS vybrat přes 200 000. Moc si toho Vážíme!!!! 

PROPAGACE RAPID A.S. NA WEBU 
WWW.SPOLECNEPROTIBEZMOCI.CZ 
 

 Vaše logo jsme propagovali I v rámci našich webových stránek www.spolecneprotibezmoci.cz a také na 
všech plakátech!! 

 

   
 

KONCERT ALSA SPOLEČNĚ PROTI BEZMOCI 
 

Ve dvou se to lépe táhne, to byla hlavní myšlenka charitativního koncertu pořádaného  spolkem ALSA v 
prostředí Pražské křižovatky. Večer byl plný světel, citlivého ozvučení, promítání videí a především 
dechberoucích duetů. Provedl nás jím Libor Bouček, který na pódiu přivítal známá jména. Vystoupili 
například Thom Artway, Daniela Písařovicová, Barbora Poláková, Ondřej Brzobohatý, David Kraus, Peter 
Pech, Matěj Ruppert, Ondřej Ruml, Michal Hrůza a další. Pastvou pro oči bylo vystoupení akrobatů Arte 
Levite. 
 

http://www.spolecneprotibezmoci.cz/
http://www.spolecneprotibezmoci.cz/
https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/21269-thom-artway
https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/17345-bara-polakova
https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/17343-ondrej-brzobohaty
https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/13151-david-kraus
https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/14243-matej-ruppert
https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/19814-ondrej-ruml
https://www.ireport.cz/clanky/interpreti/13177-michal-hruza
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Na charitativním koncertě měla Vaše firma vystavený roll up, a Vaše logo bylo také pouštěno do plazmy 
během celého večera. 
 

FOTODOKUMENTACE 

   

 

PODĚKOVÁNÍ NA FB A INSTAGRAMU ALSA Z.S. 
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NAPSALI O KONCERTU 

I REPORT.CZ  
https://www.ireport.cz/fotogalerie/10_4883_134952/ondrej-brzobohaty-barbora-polakova-michal-

hruza-a-dalsi-pomohli-koncertem-pacientum-s-nemoci-als?photo=10_4883_134952.jpg 

 

 

PLACENÁ REKLAMA V ČASOPISE TINA A ČAS PRO HVĚZDY 
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ČLÁNEK PRO EURO.CZ 
 

 

ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA (TIŠTĚNÉ I ONLINE MEDIA) 
https://bit.ly/2xR0e4t 

https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/divize-medical-services-vydavatelstvi-mlada-fronta-

podporuje-charitativni-koncert-spolku-alsa-spolecne-proti-bezmoci-

487443?utm_source=euro_cz&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clanek 

 

https://bit.ly/2xR0e4t
https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/divize-medical-services-vydavatelstvi-mlada-fronta-podporuje-charitativni-koncert-spolku-alsa-spolecne-proti-bezmoci-487443?utm_source=euro_cz&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clanek
https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/divize-medical-services-vydavatelstvi-mlada-fronta-podporuje-charitativni-koncert-spolku-alsa-spolecne-proti-bezmoci-487443?utm_source=euro_cz&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clanek
https://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/divize-medical-services-vydavatelstvi-mlada-fronta-podporuje-charitativni-koncert-spolku-alsa-spolecne-proti-bezmoci-487443?utm_source=euro_cz&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clanek
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DALŠÍ PERIODIKA A ONLINE STRÁNKY 

 

  

 

ROZHOVOR PRO ČESKÝ ROZHLAS 
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CLV NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ 
 

Během měsíce října bylo vystaveno 10x CLV s plakátem Kalendář ALSA – společně proti bezmoci 

 

 

V současné době připravujeme nabídku pro partnery pro rok 2019. Budeme rádi, když i nadále budete 

podporovat naší činnost. 

Těšíme se na jednání s Vámi. 

 

 


