Lucie Bittalová
Národnost: česká
Datum narození: 15. prosince 1987
Místo narození: Valtice
Datum úmrtí: 20. listopadu 2015
Místo úmrtí: Brno
Sociální zázemí: V době jejího dětství otec onemocněl schizofrenií, rodiče se rozvedli a bratr se předávkoval prášky. Dospívala s matkou a sestrou. Od 16 let se o sebe starala víceméně sama. Rodina se znovu semkla v době Luciiny těžké nemoci.

Akademické působení
Lucie Bittalová absolvovala gymnázium v Bohumíně. Poté nastoupila ke kombinovanému studiu anglického jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Přednášky na fakultě ji přivedly k boji proti rasismu. Jak sama řekla v jednom z rozhovorů: „Lektor Jeffrey Vanderziel tu učí o bojích černochů za občanská práva a podobné zajímavé předměty, díky kterým jsem o lidských právech začala přemýšlet.“ V roce 2013 dokončila bakalářskou
práci The Origins and Development of Jamaican Creole a úspěšně absolvovala státní zkoušku. Ve studiu pokračovala
a mimo jiné vyjela do Berlína na studijní pobyt Erasmus. Po návratu do České republiky jí byla diagnostikována
rakovina. V roce 2015 byla děkanem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nominována na Cenu rektora FF
za aktivní rozvoj občanské společnosti za kampaň Měsíc raka.

Veřejná činnost
Lucie Bittalová je známa především pro svůj občanský aktivismus. Začínala tím, že na sociálních sítích bojovala
proti rasismu a nenávisti ironickými komentáři a statusy. Vrchol těchto aktivit představuje událost z roku 2014,
když se jí podařilo narušit demonstraci neonacistů v Brně. V jednom z rozhovorů ke své činnosti uvedla: „Pro mě
je trolling spojený s děláním něčeho pozitivního. Je to nástroj, který používám, abych prosadila nějakou myšlenku nebo
upozornila na nějaký problém.“
Na základě jejích internetových aktivit ji v dubnu 2014 oslovili lidé z Úřadu vlády České republiky a nabídli
jí místo koordinátorky mediální kampaně proti rasismu HateFree Culture. Starala se právě o sociální sítě a komunikaci s autory článků zapojených do projektu. Podílela se také na přípravě brněnské HateFree Stage, která
měla za cíl zábavnou formou zviditelnit problematiku lidských práv.
Poté, co jí na počátku roku 2015 byla diagnostikována rakovina děložního čípku v posledním stadiu, dokázala se s touto nemocí statečně poměřit a přetavit své pocity v kampaň, jejímž cílem byla pomoc jiným ženám,
které by mohly nemocí také onemocnět. Vznikla akce Měsíc raka, ve které heslem „Nebuď blbá, běž na prohlídku“
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oslovovala dívky a ženy, aby neodkládaly návštěvu gynekologa a chodily na pravidelné kontroly. Kampaň postavila na svém vlastním příběhu, který začal právě podceněním prevence. Během kampaně, vyzývající ženy, aby
se v Měsíci raka (22. června – 22. července) objednaly na gynekologickou prohlídku, byla vystavena útokům ze
strany lidí, proti kterým dříve trollovala. Ti jí psali zprávy o tom, že si nemoc zaslouží, případně, že si ji vymyslela. Bittalová však byla s účinkem akce spokojená, protože za den a půl se k webu kampaně přihlásilo na 11 000 lidí
a stovky žen jí v průběhu měsíce napsaly, že díky ní lékaře opravdu navštívily. Lucie Bittalová po devíti měsících
léčby a dvou cyklech chemoterapie zemřela, ale její kampaň Měsíc raka pokračovala i v dalším roce. Bez bezprostředního kontaktu s touto nemocí a nasazení samotné autorky projektu však už druhý ročník neměl takový
dosah a úspěch jako předcházející.
Za činnost v rámci kampaně Měsíc raka byla několikrát oceněna. V květnu 2015 ji účastníci PR Summitu
v Praze vyhlásili Českou osobností public relations. O rok později, tedy již po své smrti, získala cenu Gratias Tibi
pro mladé lidi, kteří pozitivně ovlivňují své okolí. In memoriam jí také byla udělena Cena Olgy Havlové. Úspěšná
byla i v anketě Křišťálová lupa (obsadila 9. příčku jako osobnost roku).

Evaluace
Lucie Bittalová zastupuje nejmladší generaci osobností Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Snažila se
upozorňovat na diskriminaci národnostních menšin a bojovat proti rasismu. Poté, co onemocněla rakovinou,
zahájila kampaň Měsíc raka upozorňující na nutnost prevence.

Ohlasy
V pátek 20. listopadu zemřela Lucie Bittalová, kamarádka, aktivistka a jeden z nejhodnějších a nejlaskavějších lidí, jaké jsem
poznal. Od chvíle své diagnózy začala okamžitě přemýšlet nad tím, jak pomoci dalším, jak jiné zachránit před koncem, který
bohužel nakonec potkal ji. Taková Lucka prostě byla. Svůj boj s nemocí nepřežila, ale vyhrála tam, kde jiní prohrávají každý den.
Tam, kde se lidé poddají své nenávisti, zlobě a sobectví, Lucka nikdy se svými vnitřními démony neprohrála. K všem vždy byla
hodná a soucitná, snažila se jim porozumět a pochopit je, vedla s nimi dialog. Tak si ji vždy budeme pamatovat a tak na ni vždy
budeme vzpomínat. A proto nám taky bude nesmírně chybět. \ Jaroslav Cerman
Lucie konfrontovala rakovinu jako aktivistka: vyhlásila proti ní kampaň. Bál jsem se, že bude chtít být jemná, že se bude přetvařovat, aby se někoho nedotkla. Naopak: „Kundorak“. Touha probouzet lidi z apatie ostrým humorem, zamířit rovnou na komoru
a ignorovat akutní nedostatek servítků jí zůstala i poté, co se dozvěděla diagnózu. To jsem na ní obdivoval. […] Lucie nebyla
žádná spasitelka. Byla aktivistka: konala, když ostatní remcali, a neztratila glanc, když šlo do tuhého. \ Adam Hrubý
Lucka byla činorodá a paličatá holka, která díky svému humoru a umanutosti dokázala dělat věci, které vytáčely k nepříčetnosti
spoustu pitomců. S odzbrojujícím zápalem a sympatickou naivitou bojovala proti nenávisti, která lidi svazuje a omezuje. S rakovinou se pokusila vyrovnat stejnými prostředky – humorem a paličatostí. Jenže to byl předem prohraný boj. Lucka nemohla
opravdu bojovat, mohla se jen bránit. Hledala zoufale nějaký smysl toho všeho. Byla hrozně šťastná za každou zprávu od žen,
které díky její kampani šly na prohlídku, za každý článek, který rozšířil povědomí o téhle zákeřné, ale v počátcích dobře léčitelné
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nemoci. Lucka, jak jsem ji viděla já, nebyla statečná. Byla bezbranná, vyděšená, utíkala před tím, co bylo naprosto zřejmé, bála
se připustit sobě i okolí tu otřesnou realitu. Hrála před sebou i námi ostatními roli statečné bojovnice, protože jiné role pro ni
byly nepřijatelné. \ Barbora Antonová
Lucka byla paličatá, náladová a často mě posílala do háje. Měla svou hlavu a odmítala dělat to, co jí bylo proti srsti. Byla neskutečně kreativní, měla nezaměnitelný smysl pro humor a při práci v sobě postupně objevila také silné organizační a komunikační schopnosti, přestože byla paradoxně extrémní introvert. Neměla ráda, když jí lidé říkali a psali, že to stoprocentně dá.
Cítila stres z toho, že nás třeba všechny zklame a prostě zemře. Popisovala, že z toho je snad vystresovaná mnohem víc než
ze samotné nemoci. Když jsem se pak za měsíc z cesty vrátil, stála tu odhodlaná silná mladá žena, která měla jasno v tom, že
chce něco změnit, bez ohledu na to, zda přežije, nebo ne. Přestože ve šťastný konec hodně dlouho sama věřila. Několikrát mi
říkala, že má strach, aby její život nebyl zbytečný. Měla pocit, že ještě nic nedokázala, a bála se, že po ní nic nezůstane. To, kolik
lidí a jak hluboce její smrt zasáhla, ale svědčí o pravém opaku. \ Lukáš Houdek
Byla hodně bojovný člověk, který se snažil jednak věřit tomu, že se uzdraví, ale musela se i prostřednictvím kampaně kontaktovat právě s tou smutnou nebo krutou pravdou, že na ni číhá smrt. \ Ivan Studený
Lucka je silná samostatná holka a najednou se ocitla v situaci, kdy není schopna věci sama řídit. To je pro ni těžké, to v sobě
musela vnitřně překonávat – říct si o pomoc a přijímat ji. \ Eliška Bartošová
Nebýt Lucie, nejspíš bych si ještě namlouvala, že na to, abych si našla v Praze gynekologa, mám čas. Byla jsem blbá, ale měla
jsem štěstí. Moje rakovina byla menšího vzrůstu a v září jsem se s tou mrchou (snad nadobro) rozloučila. Až ex post jsem od
doktorky zjistila, že ten divnej kousek, co mi odřízli z děložního hrdla, byl podle rozborů už karcinom. Dozvěděla jsem se to
v momentě, kdy v mým těle už nic nebujelo, nemusela jsem na chemoterapie ani ozařování, nehryzala jsem si nehty při čekání
na další výsledky. Občas se stejně chtě nechtě zaobírám konstrukcemi postavenými na „co by kdyby“ a věřím tomu, že kdyby
Lucie nerozjela kampaň Měsíc raka a já s ní v červenci netočila rozhovor, nejspíš bych si ještě teď říkala, že na tu preventivní
prohlídku zajdu někdy příště, až se to bude líp hodit, třeba za týden… Měla jsem prostě sakra štěstí, že tahle statečná skvělá
holka promluvila. Před pár měsíci jsme si psaly naposledy, smály jsme se tomu, že mě asi tehdy při natáčení nakazila. Nevím,
jak jinak teď uctít její památku, než dalším šířením (ne rakoviny) – vážně, nebuďte blbé a jděte na ty pitomé prohlídky, vždyť
vidíte, že Lucie nakonec štěstí neměla. \ uživatelka Anna z webu Měsíc raka
Protože jsem neuměla mlčet, chybělo málo k tomu, abych taky dostala přes držku. Dodneška nezapomenu na rozzuřené oči
opilé náckyně v těžkých botách, která měla neodbytný pocit, že by mi slušel monokl. Zrovna ji naštěstí pevně držela její kamarádka, tak na mě aspoň před mým odchodem plivla. […] Tak mi dali aspoň hezkou přezdívku Židovka. Podívali se na můj nos
a hned věděli. Od té doby jsem byla za hurónského smíchu přítomných vždy několikrát za večer připravována na převoz do
Osvětimi. Díky této zkušenosti vím, že stát se terčem něčí agrese je až příliš snadné. Fyzické agrese jsem byla ušetřena možná
proto, že jsem holka, ale psychického traumatu z verbální šikany se mi podařilo zbavit až za několik let po přestěhování se do
zahraničí. Ráda bych, aby si podobnými zážitky musel projít co nejmenší počet lidí, proto jsem součástí HateFree Culture.
\ Lucie Bittalová
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