
Vydavatelství Mladá Fronta věnuje 1 Kč z každého prodaného výtisku říjnového čísla časopisu 
Moje Psychologie a 10 % z inzertních příjmů, což je částka 173 500 Kč, na konto sdružení 
Mamma HELP. Jako poděkování za finanční podporu jsme ve spolupráci s Divadlem Studio DVA 
pozvali všechny inzerenty na představení Hvězda, v němž na scéně excelovala Eva Holubová. 
Také herci Divadla Studio Dva se připojili k projektu LAVIČKY. 

RŮŽOVÝ VEČER V DIVADLE STUDIO DVA 

Říjen je celosvětově vnímán jako měsíc boje 
proti rakovině prsu a podpory nemocných žen. Jedním 
z hlavních partnerů českého projektu Měsíc v růžové 
je časopis Moje Psychologie, který letos připravil speciální 
projekt LAVIČKY, do nějž se zapojilo deset předních 
českých umělkyň a umělců. Každý z nich pomaloval 
barevně LAVIČKU tak, aby kolemjdoucím připomněla, 
jak důležitý je boj proti rakovině prsu. 

MĚSÍC V RŮŽOVÉ: POMOZTE MAMMA HELPU DRAŽBOU LAVIČEK… 

V průběhu celého měsíce 

října probíhá on-line 

aukce LAVIČEK na webu 

ruzovyrijen.dama.cz/lavicky/ 

a její výtěžek poputuje na 

konto našeho sdružení. 

Vyberete si i vy?  

Lavičky si můžete prohlédnout na webu ruzovyrijen.cz, kde jsou kromě jejich fotografií i osobní 
vzkazy umělců. Navíc jsou nyní lavičky vystavené v Praze v Obchodním centru Letňany, a to 
až do 1. listopadu. 

Autory obrázků na lavičkách jsou například Veronika Freimanová, Chantal Poullain, Ivan Trojan, 
Jana Krausová a Karel Roden nebo Jan Saudek. Dražba končí 31. října!  
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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. 9/2014. Vydalo o.s. MAMMA HELP – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním 
prsu, U Vinohradské nemocnice 2256/4, Praha 3, IČ: 70099880, v Praze v říjnu 2014. Za obsah zodpovídá Mgr. Jana 
Drexlerová. Redakce newsletteru: Ing. Helena Doktorová, e-mail: helena.doktorova@mammahelp.cz 

Velice děkujeme vedení divadla za entusiasmus, s jakým nám projevili veřejně podporu – 
všichni v divadle si připnuli velké růžové stužky, květinová výzdoba i růžové víno a malinové 
nealko nápoje také podtrhly charakter večera. Bylo nám u vás příjemně, přátelé. 

A za sebe děkuji vydavatelství Mladá fronta, divizi časopisů, za ohromnou kytici, největší 
a nejkrásnější, jakou jsem v životě dostala! Voněla nádherně a celou cestu z divadla domů jsem 
díky ní byla středem pozornosti kolemjdoucích… 

Jana Drexlerová 

Sledujte 
www.mesicvruzove.cz 

V neděli 12. října jsme nad krásným růžovým dortem oslavili 10 let fungování AVON linky 
proti  akovině prsu, kterou provozujeme. 

Linku obsluhují vyléčené pacientky, spolu s lékaři a psychology. Za deset let operátorky na lince 
vyřídily přes 80 tisíc hovorů a v projektu Ženy ženám odeslaly přes 40 tisíc slevových poukázek 
na screeningové vyšetření prsu. 

„Už na samém počátku naší spolupráce s AVON Cosmetics pro nás bylo velkou výzvou podílet 
se na tomto velmi užitečném projektu,“ říká Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELPu. „Velmi 
naléhavě si uvědomujeme potřebnost šíření informací k prevenci rakoviny prsu mezi zdravými 
ženami. Můžeme ale také díky vlastní zkušenosti přinést naději a víru v uzdravení volajícím, 
které se právě s nemocí potýkají. Je také nesmírně důležité, že volání na číslo 800 180 880 
je bezplatné! Za to patří Avonu opravdu veliký dík,“ dodává. 

S gratulací a velkým poděkováním za léta obětavé práce přišla i ambasadorka AVON Pochodu 
Monika Absolónová a Roman Vojtek, kteří přítomné mammahelpky pozvali do Divadla 
Hybernia na muzikál Antoinetta – královna Francie. 

OSLAVA 10 LET FUNGOVÁNÍ AVON LINKY PROTI RAKOVINĚ PRSU 
S MONIKOU ABSOLONOVOU 

ZAKOUPENÍM RŮŽOVÉHO VÝROBKU Z WWW.MAMMASHOP.CZ NÁS TAKÉ PODPOŘÍTE! 
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