
Vážení a milí přátelé, 

už jen pár dnů a bude tu nový rok, rok 

s třináctkou na konci. A Mamma HELP, naše 

(dle dosluhujícího zákona stále ještě) 

občanské sdružení, vstoupí už do čtrnáctého 

roku své existence. Když mě občas něco 

přinutí k ohlédnutí, nechce se mi věřit, 

jak může čas tak rychle letět… Já vím, zní to 

jako klišé, ale když jsme tehdy 

v předvánočním čase vymýšlely první 

společné plány a projekty, neměla jsem ani 

zdání, co všechno se bude dít v příštích 

třinácti letech! Vím jen, že myšlence, jak 

můžeme být v právě budovaném prvním 

MAMMA HELP CENTRU dalším pacientkám 

užitečné, jsem opravdu věřila, a naštěstí se 

našla spousta dalších, které uvěřily také. 

A hlavně, nekoukaly na čas, nešetřily svou 

energií, měly chuť to zkusit, přesto, že jsme 

šly v podstatě do neznámého. Dnes to zní asi 

zvláštně, ale nabízet denně dostupnou pomoc 

v této podobě tehdy ještě zvykem nebylo… 

Jsem toho možná konzervativního názoru, 

že věci, které dobře fungují, je třeba rozvíjet 

a kultivovat, avšak s určitou mírou rozmyslu 

a obezřetnosti. Z těch třinácti let, které jsem 

s Mamma HELPEM prožila, si vybavuji řadu 

zlomových okamžiků, které byly nutné 

a přišly s vývojem, a vím, jak nelehko jsme 

některými změnami procházely. Tím víc 

si vážím toho, že ty aktivní členky sdružení, 

kterých se bezesporu dotýkaly, v nich nejen 

obstály, ale dál se stejnou chutí 

a entuziasmem to naše hlavní poslání poctivě 

a dobře naplňují. Nebýt jich – a počty našich 

laických terapeutek, které touto službou 

prošly, za ta léta přesáhly vysoko stovku – 

nefungovala by dnes žádná síť sedmi 

MH center (a možná ani to první pražské). 

A vidíte, fungujeme, a pokud to poměry 

dovolí, síť v budoucnu jistě i rozšíříme. 

Na osvědčeném modelu se naopak nic 

zásadního určitě nezmění. 

S Mamma HELP centry 

dlouhodobě spolupracují 

mamodiagnostici,  

onkologové, psychologové, 

kteří dokáží odborně 

i s empatií a porozuměním 

pomoci pacientce i její rodině. 

Ona sama i její nejbližší se tak 

mohou lépe v celé  náročné 

situaci s přehledem orientovat 

a neztrácet naději 

v uzdravení. 

Mamma HELP je největší 

ženská pacientská organizace 

v České republice, 

která pomáhá nemocným 

s rakovinou prsu a jejich 

rodinám. Úspěšně vyléčené 

ženy nabízejí svou 

terapeutickou podporu 

a pomoc v denně otevřených 

Mamma HELP centrech 

v sedmi městech – v Praze, 

Brně, Hradci Králové, Přerově, 

Zlíně, Olomouci a Plzni. 

Mikulášský bazar pořádaný 
Nadací Vize 97 manželů 

Havlových 



Vánoční svátky jsou příjemnou a milou příležitostí k setkávání. 
A nemusí to platit jen v rodinách, naše mammahelpské 
společenství se na společně strávené chvíle těší už dlouho 
dopředu. A tak se v průběhu prosince u stromečku, 
s koledami 

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ PRODEJE 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční výzdoba Mamma HELP 
centra v Hradci Králové (VPRAVO) 

a vánoční setkání pražského centra 
v Emauzích (DOLE) 

Kromě provozování našich poraden v sedmi 

městech se samozřejmě zabýváme řadou 

dalších projektů, užitečných pacientkám 

i veřejnosti. A v roce 2013, stejně jako skoro 

v každém roce předchozím, přijdeme určitě 

i s něčím novým. Vynuceně (změnou 

legislativy) s pozměněným názvem 

a právním statusem, naše historie nám 

naštěstí prý zůstane. A zcela dobrovolně 

a rádi nabídneme nějaké naše nové nápady, 

které, doufám, přinesou smysluplný užitek. 

První z nich už můžu prozradit: na spadnutí 

je totiž otevření našeho MAMMA SHOPU! 

V internetovém obchodě si budete moci 

vybrat z opravdu širokého sortimentu našich 

rukodělných výrobků, které dnes máme díky 

šikovným rukám mammahelpek „na skladě“, 

a já se moc těším, že vám udělají radost. 

A doufám, že nám přivydělají třeba 

na rekondiční pobyty. 

Přátelé, dovoluji si vám poděkovat za vaši 

dosavadní podporu a sympatie, které k nám 

chováte, a jménem svým i dalších 

mammahelpek vám chci upřímně popřát 

v novém roce hodně zdraví, štěstí, 

spokojenosti i radosti. 

Jana Drexlerová 

SVÁTEČNÍ ATMOSFÉRA V MAMMA HELP CENTRECH 

Anděl s čertem přišli i do MH 
centra v Olomouci 

Odborný garant MH centra 
v Olomouci MUDr. Karel 

Ćwiertka, Ph.D., nám přinesl 
milý dárek 

 a drobnými dárky 
sejdou ženy, které se seznámily 
v době své nemoci, na různých akcích 
pořádaných sdružením, ty, které 
vzpomínají, jak kdysi přišly 
do některého MH centra a znovu našly 
naději a sílu. Naše vánoční besídky 
jsou proto vždycky plné velmi 
dojemných setkání a emotivních 
zážitků. 

Adventní benefiční prodej ve 
Velkém Špalíčku v Brně 

Konec listopadu a začátek prosince byl 
ve všech našich městech ve znamení 
vánočních benefičních prodejů. Chodíme 
nabízet  výrobky mammahelpek na 
osvědčená místa, jako například v Brně 
do Velkého Špalíčku, samozřejmě se 
účastníme vánočních trhů. Ale také nás 
už pravidelně zvou "až do domu" 
některé firmy, jako například O2, 
GlaxoSmithKline, od loňského roku také 
GE Money Bank. Dělá nám radost, když 
vidíme známé tváře, které se na dárky 
od nás už dopředu těší. K tradičním 
místům, kde jsme vždy velmi úspěšní, 
patří také Mikulášský bazar pořádaný 
Nadací Vize 97 manželů Havlových. 
Nově jsme letos uspěli například ve 
firmě Nutricia v Praze a vánoční dárečky 
si od nás pro své zaměstnance koupila 
i firma STAVING Olomouc, s.r.o. 



Podpořte nás 
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Těšte se na další vydání našeho newsletteru v novém roce! 

Darovat můžete i online pomocí 
aplikace darujeme.cz na našich 
webových stránkách 

Připravujeme pro vás 
novinku – Mamma SHOP, 
internetový obchod, kde si 
budete moct zakoupit 
výrobky z našich artedílen. 
Mamma SHOP bude 
spuštěný v novém roce. 
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