
Na společné fotografii zleva: Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka Mamma Help center, zakladatel MUDr. Václav Pecha, koordinátorka budějovického centra Ing. Ludmila 
Kubátová a primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice MUDr. Václav Janovský. Uprostřed: náměstek primátora Mgr. Petr Podhola. Vpravo: Mgr. Jana 
Drexlerová s MUDr. Václavem Pechou a Ing. Ludmilou Kubátovou. 

Od 9. 9. až do konce měsíce se mohli návštěvníci českobudějovické nemocnice seznámit 

s činností Mamma HELPu prostřednictvím výstavy Hedviko, můžu k vám přijít? Jsme rádi, 

že nám tuto příležitost nemocnice poskytla, a že se tak i lékaři,sestry i pacientky dozvěděli, 

co se v našich MAMMA HELP centrech děje. Ohlasy byly velmi pozitivní, dokonce hned 

při vernisáži se jedna z žen rozhodla přijít do nového Budějovického MH centra hned po jeho 

otevření. Výstava tak posloužila i k tomu, aby se o našem novém MH centru veřejnost včas 

dozvěděla. A protože je putovní, zamíří v tomto roce ještě do Plzně a do Hranic na Moravě, 

další města samozřejmě budou také následovat. 

Brožurka s Hedvikou je jednou z těch, kterou v Mamma HELP centrech pacientky naleznou. 

Jedná se o průvodce onemocněním rakovinou prsu a komplexní onkologickou léčbou. Zatím 

vyšly dva díly, oba jsou na výstavě zdarma k dispozici, třetí díl s informacemi, jak žít po léčbě, 

se připravuje. 

Kromě psychické podpory mohou mammahelpky svým klientkám nabídnout vhodné 

informace i potřebné praktické rady a právě i různé brožurky, které usnadní nemocné i její 

rodině orientaci v nové, nezvykle tíživé situaci. 

VÝSTAVA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

NOVÉ MAMMA HELP CENTRUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří 
Zimola, ředitel krajského úřadu JUDr. 

Milan Kučera, PhD a náměstek 
primátora Mgr. Petr Podhola 

V úterý 16. září bylo v Českých Budějovicích otevřeno naše už osmé Mamma HELP centrum. 

Po několikaměsíční rekonstrukci prostor, shánění potřebného vybavení, ale také sestavování 

pracovního týmu a jeho proškolení jsme konečně připili na zdar společného díla. 

Potěšilo nás, že přišlo mnoho hostů, že jsme mohli poděkovat řadě pomocníků, bez nichž 

by práce rozhodně tak rychle nepokračovaly, a také že si na nás udělali čas zástupci institucí 

a úřadů, kteří nám naopak přislíbili podporu potřebnou k provozu naší poradny. 

Koordinátorka centra, Lída Kubátová, připravila se svým týmem terapeutek skvělé pohoštění, 

a tak si jistě zasloužila dárky předané spolu s dobrými radami do života od svých kolegyň 

z ostatních MH center.  Velkou radost jistě měla i z „uzdravovací židle“, kterou centru věnoval 

MUDr. Václav Pecha, zakladatel sdružení. „Maloval jsem ji dokonce i v noci, a je na ní ještě 

i prázdné místo – kdokoli se může připojit. A je fortelná, unese klidně i dvě mammahelpky 

najednou“, žertoval, když židli předával. MUDr. Václav Janovský, primář onkologie 

českobudějovické nemocnice, který je odborným garantem MH centra, se naopak s vážnou tváří 

ujal spolu s Ludmilou rozkrojení nádherného dortu. V Budějicích se nám určitě bude dařit! 

Ing. Ludmila Kubátová s primářem 
onkologie českobudějovické 
nemocnine MUDr. Václavem 

Janovským 



Pro pacientky i jejich rodinné příslušníky jsme připravili diskuzní fórum v novém kabátě 

na webové adrese www.mammanet.cz 

Celé léto očekávané otevření přestěhovaného pražského centra se událo v pondělí 22. září, 

a věřte, že jsme si všichni oddychli... Výsledek ale stojí opravdu za to. Dostatek prostoru 

a konečně důstojné prostředí pro naše první centrum i pro sídlo organizace samotné jsme 

si opravdu zasloužili! Do nové patnáctky existence jsme si tak nadělili opravdu příjemný 

a hlavně užitečný dárek. Nezbývá než poděkovat desítkám pomocníků, dobrovolníků, 

vstřícných firem, ale i mammahelpek samotných, kteří přiložili ruku k dílu. A samozřejmě, 

radnici Prahy 3, jejíž majetek nyní obýváme za opravdu přijatelných podmínek! Ostatně, 

přijďte se k nám sami brzy podívat! 

PRAŽSKÉ CENTRUM V NOVÝCH PROSTORÁCH 

www.mammahelp.cz 

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

Podpořte nás 
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100 

Posílejte dárcovské SMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS MAMMAHELP  

Newsletter Mammahelpek – č. 7/2014. Vydalo o.s. MAMMA HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním 
prsu, U Vinohradské nemocnice 2256/4, Praha 3, IČ: 70099880, v Praze v září 2014. Za obsah zodpovídá Mgr. Jana 
Drexlerová. Redakce newsletteru: Ing. Helena Doktorová, e-mail: helena.doktorova@mammahelp.cz 

Nové centrum se nachází 
na adrese Koněvova 150, 

Praha 3. 

Vchod do centra je na rohu 
domu, hned u zastávky 

tramvají 1, 9 a 11, Vozovna 
Žižkov. 

Další podrobnosti naleznete 
na 

www.mammahelp.cz/centra/
praha/ 

Jedinečnou atmosféru noční Prahy si během závodů vychutnali i běžci, kteří svou registrací přispěli našemu sdružení. 

Za Mamma HELP běželo celkem 26 běžců na trasách 5 km ženy, 10 km muži a ženy a 10 km týmový běh. 

6. ZÁŘÍ ZA NÁS BĚŽELI MUŽI I ŽENY ZÁVODY BIRELL GRAND PRIX PRAHA 2014 
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