ŘÍJEN V RŮŽOVÉ

LVI PROTI CSKA NASTOUPÍ V RŮŽOVÉM
Lev Praha odehraje sobotní zápas v O2 areně proti CSKA Moskva v růžových
dresech a štulpnách, podpoří tak boj proti rakovině prsu. Pražský celek
se účastní akce Měsíc v růžové, kterým se společně s OC Letňany připojuje
k celosvětovému boji proti rakovině prsu. Lev následně přispěje na konto
občanského sdružení Mamma HELP penězi z aukce dresů a také jednou
korunou z každé prodané vstupenky.

Lístky na zápas jsou stále
k dostání – neváhejte
a zúčastněte se také
tohoto ojedinělého
zápasu!

Hráče i fanoušky Lva čeká v sobotu od 17:30 v O2 areně zcela ojedinělý zážitek. Dresy
vyrobené speciálně pro jediný zápas poputují poté do dražby a každý fanoušek si bude
moct domů pořídit unikátní památku a zároveň přispět na dobrou věc. „Je to skvělá akce.
Tím, že budeme hrát zápas proti CSKA v růžových dresech, pomůžeme dobré věci
a finančně přispějeme na boj proti rakovině prsu,“ říká kapitán Lva Jiří Novotný.

Celou tiskovou zprávu a video s pozvánkou od hráčů najdete na www.levpraha.cz

PODĚKOVÁNÍ MOJÍ PSYCHOLOGII A JEJÍM PARTNERŮM - NA KONTO
MAMMA HELP PUTUJE 170 000 KČ
Hlavním partnerem je
společnost PRE.
Všechny partnery projektu
naleznete zde

Vydavatelství Mladá fronta a magazín Moje psychologie z divize Časopisy
připravily Velké růžové číslo. Speciální říjnové číslo podporuje celosvětový boj
proti rakovině prsu.
Čtenářky se mohou zapojit do této celosvětové
akce koupí časopisu Moje psychologie, nebo
odesláním dárcovské SMS. 10 % inzertních příjmů
z říjnového čísla časopisu Moje psychologie
věnovalo vydavatelství Mladá fronta na podporu
Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním
prsu MAMMA HELP.
Rádi bychom touto cestou redakci časopisu Moje psychologie a jejím
partnerům velice poděkovali. Jen díky tomu, že se spolu s námi zapojili
do boje s rakovinou prsu, putuje na konto Mamma HELP center 170 000 Kč!
Redakce časopisu poděkovala jejím partnerům již i za nás, a to krásnou, originální
cestou – připravila pro partnery projektu Růžový říjen poděkování a překv apení

v jednom. Tým Mojí psychologie, složený ze dvou krásných hostesek, předával partnerům
košík plný sladkých dobrot z Cukrárny Saint-Tropez, nafukovací balónky a dárkový balík
Růžového čísla časopisů Moje psychologie, na němž redakce spolupracovala s Annou K.
Růžové makronky z košíku nabádaly partnery, aby si je společně s kolegy vychutnali
a zamysleli se znovu nad problematikou rakoviny prsu a důležitosti včasné prevence.
Podívejte se do fotogalerie na stránkách Mojí psychologie věnovaných Růžovému říjnu,
jak celá akce probíhala.

RŮŽOVÁ INSPIRACE
Ve spolupráci s časopisem Moje psychologie se
několik předních českých návrhářů rozhodlo
nezavírat oči před rakovinou prsu. Každý z nich
vytvořil jeden originální model či dílo
inspirované symbolem boje proti rakovině –
růžovou mašlí.
Věci si můžete naživo prohlédnout od 1. do 31. 10.
v Moravské galerii v Brně.
Tímto děkujeme Moravské galerii, která s námi výstavu připravila. Designéři své výtvory
věnovali Mamma HELP. Časopis MOJE PSYCHOLOGIE bude partnerem aukce, na níž
se budou modely od návrhářů dražit. Výtěžek z dražby půjde ve prospěch účtu Mamma
HELP. Víc o dražbě vás budeme informovat.

Více o projektu s názvem Růžová inspirace se dozvíte na těchto webových stránkách

I METROPOL TV SE ZAPOJILA DO PODPORY ŘÍJNA V RŮŽOVÉ A VYDÁNÍ
ČASOPISU MOJE PSYCHOLOGIE

V tomto čísle newsletteru
byly použity upravené
články ze zdroje:
Růžový říjen | říjen
2013 | Autoři: redakce Mojí
psychologie

Dne 8. října nám věnovala Metropol TV několik spotů a natočila celé dva
pořady s říjnovou, růžovou tématikou podporující boj proti rakovině prsu.
V den vysílání se všichni moderátoři převlékli do růžové a připravili tematicky
koncipované vydání pořadu Cukrárna Metropol, ve kterém moderátorka Lenka
Vacvalová upekla speciální růžový dort v cukrárně Myšák a osobně jej odvezla
do našeho centra Mamma HELP v Praze, a to jako poděkování všem
„Mammahelpkám“ za obětavou činnost. V pořadu City Look zase proběhl
rozhovor se šéfredaktorkou časopisu Moje psychologie, Simonou Matáskovou,
která si s moderátorkami povídala o nápadu na vytvoření Velkého růžového čísla,
o jeho tématu a o snaze pomoci ženám s rakovinou prsu.

Dalším pozvaným hostem
byla i Renata Nejtková z
OC Letňany, kde probíhá
projekt Měsíc v růžové,
který vyvrcholí 20. října
zábavným programem
s řadou VIP osobností.
Jen namátkou jmenujme
Veroniku Freimanovou
nebo Štěpánku
Duchkovou.
Součástí programu bude
Módní přehlídka
podzimních a zimních
kolekcí obchodů OC

Letňany s vystoupením
Bena Cristovao a Karolíny
Ruppert. Program zakončí
Zveme vás do OC Letňany!
20. 10. 2013 zde proběhne
Módní přehlídka
podzimních a zimních
kolekcí obchodů. Přijďte
se podívat i vy!

předání šeků s finanční
podporou Mamma HELP
za přítomnosti několika
zajímavých hostů, kteří
celý Měsíc v růžové v OC
Letňany podporují.

AUKCE PRO MAMMA HELP
Vydražením všech devíti částí speciální mozaiky výtvarnice Renáty Drábkové
skončila 15. října aukce ve prospěch žen s rakovinou prsu v Paláci Křižík

v Praze na Smíchově. Výtěžek ve výší 42 800 korun použije sdružení Mamma
HELP na rozšíření sítě poraden pro onkologicky nemocné ženy i jejich rodiny.
„Těší nás, že aukce vynesla téměř 43 tisíce, a my tak budeme o krůček blíž k otevření
další poradny. Již delší dobu usilujeme o její zřízení v Českých Budějovicích, zájem
klientek i odborníků je ale také například v Jihlavě,“ říká Jana Drexlerová, ředitelka sítě
Mamma HELP center.

Podpořte nás
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100
Posílejte dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS MAMMAHELP
www.mammashop.cz

www.mammahelp.cz

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