D ĚKUJEME NAŠIM PARTNERŮM ZA ÚSPĚŠNÝ M ĚSÍC V RŮŽOVÉ!

Slavnostní předávání šeků
v OC Letňany

Celkem 234.780 Kč „jde do boje“
proti rakovině prsu díky projektu
Obchodního centra Letňany s názvem
Měsíc v růžové a časopisu Moje
psychologie vydavatelství Mladá
fronta. Výtěžek z projektu bude
věnován na podpůrnou péči
při onemocnění rakovinou prsu,
kterou v České republice poskytuje
pacientkám naše sdružení Mamma
HELP.

Na fotce zleva: Simona Matásková (šéfredaktorka Mojí
psychologie), Jana Drexlerová (ředitelka Mamma HELP),
Lenka Benetková (obchodní ředitelka divize Časopisy - MF)

Z toho 173.500 Kč jde na naše konto díky tomu, že se partneři zapojili do projektu Růžový říjen
časopisu Moje psychologie. Vydavatelství Mladá fronta a. s. nám šek slavnostně předalo
v sobotu 1. listopadu v OC Letňany. Toto pražské obchodní centrum navázalo s projektem Měsíc
v růžové na podobné osvětové programy pomáhající s onemocněním rakoviny prsu, které mají
v zahraničí již dvacetiosmiletou tradici a u nás se rovněž postupně dostávají do povědomí.
„Jelikož se jednalo již o druhý ročník, přijali návštěvníci „růžové“ aktivity v OC Letňany velmi
vstřícně, o čemž svědčí zájem o koupi dárkových šeků i ochota přispět sdružení Mamma HELP
koupí drobností v jejich stánku či příspěvek do kasičky,“ uvedla Renata Nejtková, marketingová
manažerka obchodních center Tesco. „Z prodeje dárkových šeků jsme získali 61.280 Kč a nyní
čekáme na informaci, kolik bylo vybráno do kasiček ve všech našich obchodních centrech.
Hlavním partnerem akce byl časopis Moje Psychologie vydavatelství Mladá fronta, které stejně
jako loni věnovalo 10% z inzertních příjmů sdružení Mamma HELP. Letos navíc přispívá korunou
z každého prodaného časopisu Moje Psychologie.“ Celou akci s předáváním šeků zakončil
koncert ikony česko-slovenské pop-music Václava Neckáře s kapelou Bacily.
Projekt Měsíc v růžové napomáhal šířit povědomí o problematice rakoviny prsu a upozorňoval
na důležitost prevence a význam včasné diagnostiky. Jeho součástí byly nejen tematické
přednášky a setkání s odborníky, ale také aktivity podporující zdravý životní styl. Projekt proběhl
během října letos již v 6 městech ČR, takže osvětu se podařilo rozšířit za hranice Prahy. Rádi
bychom proto touto cestou poděkovali i doktorům, kteří se mimo Prahu podíleli na popularizaci
preventivního chování žen s cílem předcházet nádorovým chorobám prsu, jmenovitě pak
prim. MUDr. Josef Prattinger a MUDr. Lucie Barsová, kteří nám pomáhali v OC Forum Liberec,
MUDr. Milan Cvek a MUDr. Dalibor Fulneček v OC Silesia Opava, MUDr. Radomír Ichnovský,
MUDr. Markéta Pernicová a MUDr. Alena Jahodová v OC Galaxie Ostrava, MUDr. Hana
Nestávalová v OC Fontána Karlovy Vary a MUDr. Petra Neprašová v OC Plzeň.

DRAŽBA ORIGINÁLNÍCH LAVIČEK VYNESLA 38.000 KORUN.
Vydavatelství Mladá fronta letos navíc připravilo
speciální projekt LAVIČKY, na který jsme vás upozornili
již v minulém čísle. Do projektu se zapojilo deset
předních českých umělkyň a umělců. Každý z nich
graficky ztvárnil LAVIČKU tak, aby kolemjdoucím lidem
připomněla, jak důležitý je boj proti rakovině prsu.
Děkujeme všem, kteří vydražili lavičky pomalované
známými osobnostmi.
Děkujeme umělcům, kteří se do projektu zapojili:
Chantal Poullain, Veronice Freimanové, Janu Saudkovi,
sestrám Geislerovým, Janě Krausové a Karlu Rodenovi,
Daře Rolins a Rytmusovi, Barboře Polákové, Ivanu
Trojanovi a Kláře Pollertové – Trojanové, Natálii
Kocábové, Janu Hrušínskému a Miluši Šplechtové.
Děkujeme týmu vydavatelství Mladá fronta a. s. a časopisu Moje psychologie za přípravu,
realizaci a medializaci.
Děkujeme obchodním centrům, ve kterých byly lavičky vystaveny v rámci projektu Měsíc
v růžové.

„RŮŽOVÁ“ BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
V Olomouci a ve Zlíně se v rámci růžového října konala také divadelní benefiční představení.
V Olomouci se konala divadelní hra
AMAZONIE 9. října v Divadle hudby.
Záštitu poskytla paní náměstkyně
primátora Mgr. Eva Machová.
Poděkování patří především panu
řediteli Moravského divadla Mgr.
Pavlu
Hekelovi,
hercům,
kteří pro nás hráli, a samozřejmě
všem, kteří si lístek zakoupili a tím
podpořili provoz Mamma HELP
centra Olomouc.

21. října se pak hrál Kabaret Astragal ve prospěch Mamma HELP centra ve zlínském Městském
divadle. Mladí herci pro nás hráli se strhující vervou, dynamikou a brilancí… a ještě v pozdních
nočních hodinách nejspíš v každém z diváků tahle inscenace pomalu doznívala. Poděkování patří
opět všem, kdo zakoupením vstupenky podpořili Mamma HELP centrum ve Zlíně, a řediteli
divadla Petru Michálkovi za to, že nám umožnil benefici uspořádat. Děkujeme také radní
zlínského kraje Mgr. Taťáně Nersesjan za záštitu a finanční podporu a samozřejmě i garantovi
zlínského centra MUDr. Jiřímu Gaťkovi.

Další benefiční představení
představení Tři holky
jako květ se bude konat
2. prosince od 19.30 hodin
ve velkém sálu divadla
Na Fidlovačce v Praze.
Vstupenky si můžete
zarezervovat u Hanky
Jírovcové na tel:
739 632 884 a 272 731 000
Ceny lístků jsou 250, 300,
320 a 350 korun.
Výtěžek z benefice půjde
již tradičně na provoz
Mamma HELP center,
kde pomáháme ženám
s rakovinou prsu a jejich
rodinám.

Stále můžete kupovat
naše růžové výrobky
v Mamma SHOPu

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

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

www.mammahelp.cz
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