
V rámci říjnového růžového čísla oslovil časopis MOJE PSYCHOLOGIE přední 

české návrháře a designéry, aby se s námi zapojili do boje proti rakovině prsu. 

Každý z nich vytvořil jeden originální model či dílo inspirované bojem proti 

rakovině prsu a věnoval ho do aukce, jejíž zisk půjde na konto našeho 

sdružení. 

 

 

 

 

 

Do aukce věnovali své modely: Maxim Velčovský, Jakub Polanka, Lucie Koldová, Lucie 

Trnková (značka LOW), Marcel W. Holubec, Miro Sabo, Martina Malá a Andrea 

Lojkásková (značka Belka) a Klára Šípková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukce se koná 27. listopadu 2013 od 17.00 hodin 

ve Vinárně Novoměstské radnice na Praze 2 

Přijďte si vydražit jedinečné modely a zároveň podpořit Mamma HELP. Děkujeme vám. 

ZVEME VÁS NA AUKCI DĚL ČESKÝCH NÁVRHÁŘŮ A DESIGNÉRŮ 

Všechny modely byly 

v říjnu vystaveny 

v Moravské galerii v Brně. 

Tímto děkujeme Moravské 

galerii, která s námi 

výstavu připravila. 

Všechny modely a díla, 

která se budou dražit, 

si můžete prohlédnout zde 

 

 

Zajímá vás, jak jednotlivá 

díla vznikala a proč? 

Podívejte se na stránky 

ruzovyrijen.dama.cz 

a přečtěte si o nich více 

K vydražení bude 

například 

tableware, 

pozlacená brož 

a stužka z vlasů 

http://www.mammahelp.cz/aukce-del-ceskych-navrharu-a-designeru.php
http://ruzovyrijen.dama.cz/cesti-designeri/ruzova-inspirace-35


www.mammahelp.cz 

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

www.mammashop.cz 

Dita Pepe, autorka 

portrétů, naše hluboko 

ukryté pocity i symboliku 

růžové stužky ztvárnila 

s ženským pochopením, 

láskou i taktem, velmi 

jemně a decentně. Přesto 

snad nebude ani 

pro nezainteresované 

publikum obtížné 

odhadnout, co se nám 

občas honí hlavou, když 

houpáme na klíně či 

v náručí své vnučky. Když 

jim češeme vlasy, když se 

nám svěřují, když je 

vedeme za ruku, když ony 

drží za ruku nás… Děvče 

moje, máš celý život 

před sebou, buď šťastná 

a hlavně, hlavně zdravá! 

Jako když se díváte na fotky svých prababiček, ze začátku minulého století… I ten vlídný, 
mírně poetický titulek mu sluší: Babičky a holčičky s růžovou mašlí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendář si můžete zakoupit ve všech MH centrech za 400 Kč, nebo si jej objednat na 
tel.: 272 732 691 nebo e-mailem: praha@mammahelp.cz 
Po zaplacení vám kalendář pošleme poštou, příplatek na poštovné je 50 Kč. 
  
Výtěžek z prodeje kalendáře nám umožní otevřít osmé MAMMA HELP CENTRUM, kde 
můžeme pomoci dalším pacientkám s rakovinou prsu i jejich rodinám. 

Podpořte nás 
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100 

Posílejte dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS MAMMAHELP  
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prsu, U Vinohradské nemocnice 2256/4, Praha 3, IČ: 70099880, v Praze v listopadu 2013. Za obsah zodpovídá 
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Módní návrhář Marcel W. 

Holubec a designérka 

nábytku a svítidel Lucie 

Koldová 

Body značky Belka – 

autorky Martina Malá 

a Andrea Lojkásková 
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