Milí přátelé,

Ředitelka sítě Mamma HELP
center Mgr. Jana Drexlerová

Mamma HELP je největší
ženská pacientská organizace
v České republice,
která pomáhá nemocným
s rakovinou prsu a jejich
rodinám. Úspěšně vyléčené
ženy nabízejí svou
terapeutickou podporu
a pomoc v denně otevřených
Mamma HELP centrech
v sedmi městech – v Praze,
Brně, Hradci Králové, Přerově,
Zlíně, Olomouci a Plzni.
S Mamma HELP centry
dlouhodobě spolupracují
mamodiagnostici,
onkologové, psychologové,
kteří dokáží odborně
i s empatií a porozuměním
pomoci pacientce i její rodině.
Ona sama i její nejbližší se tak
mohou lépe v celé náročné
situaci s přehledem orientovat
a neztrácet naději
v uzdravení.

s radostí vám dnes představuji naše nové
periodikum, adresované výlučně vám, kteří s námi
jste už nějaký čas – pomáháte nám a podporujete
nás jakýmkoli způsobem ve všem, co se snažíme
dělat pro nemocné ženy i jejich rodiny. Na řadu
z vás jsem se v minulosti s důvěrou obrátila
s prosbou o pomoc, která byla vyslyšena, mnozí
se o nás zajímáte průběžně a z vlastní iniciativy,
což je pro nás všechny nesmírně povzbudivé
a lidsky moc příjemné (vždycky se nám radostí
zatetelí srdce!).
Doufám, že i tento nový newsletter, další způsob,
jakým vám o sobě budeme dávat vědět, přinese
i pro vás každé tři týdny nějaké příjemné, srdci
milé a potěšující zprávy. Přála bych si, abyste se
dozvídali pravidelněji o všem, co se u nás děje.
A pokud snad pak budete mít chuť přijít se podívat
na nějakou zajímavou akci, kterých ve všech našich
městech ročně pořádáme přehršel, nebo se kdykoli
rozhodnete navštívit naše Mamma HELP centra,
budete určitě vždy vítanými hosty!
Těším se na vaši reakci, jakákoli zpětná vazba nám
pomůže přiblížit se vám co nejlíp, což si upřímně
přejeme.
S úctou vaše
Mgr. Jana Drexlerová
ředitelka

ŘÍJEN V RŮŽOVÉ
V naší republice je již několik let poměrně dosti rozšířené povědomí o tom, že růžová
barva je symbolem boje proti rakovině prsu. Zásluha patří zejména firmě AVON, která
do Čech přinesla ve světě známou růžovou mašličku. I další zahraniční firmy už dlouhá
léta podporují celosvětovou myšlenku pomoci v boji proti rakovině prsu. Růžovou
mašličkou nebo výjimečně růžovým designem zpravidla označují některé své výrobky.

Říjen je měsícem věnovaným po celém světě boji proti rakovině prsu.
Část výtěžku z jejich prodeje je pak věnována na výzkum léků proti rakovině prsu,
na osvětu k prevenci, nebo na pomoc nemocným ženám, sdružených v pacientských
komunitách.

Všechny tyto růžové předměty se nabízejí veřejnosti speciálně v měsíci říjnu, kdy se
zároveň ve světě koná nejvíc veřejných aktivit s cílem upozornit na problém jménem
Rakovina prsu. Česká veřejnost je dosud o tento fenomén ochuzena, až na pár výjimek,
jimiž jsou zatím nesmělé akce poboček globálních firem u nás.
Spolu s některými našimi partnery, jejichž výrobky v říjnu opět zrůžoví, se snažíme
o zvýšení českého povědomí o tom, oč se snaží lékaři i ženy samotné ve většině zemí
světa už mnoho let – upozornit veřejnost na možnosti časného zjištění a léčby naší
nemoci.

Pomůžete nám i vy obléct říjen do růžové?
Pro jednání a uzavření partnerské smlouvy kontaktujte, prosím, Danielu Tobrmanovou,
manažerku projektu
tel: 739 588 805, e-mail: mammahelp@mammahelp.cz

Nenechte nás v tom
samotné!
Na Pochod pro Mamma
HELP jsou zvány rodiny
a přátelé žen, které
onemocněly rakovinou
prsu, a stejně tak
všichni, kteří s centry
spolupracují.

VYŠLÁPNĚTE SI PRO ZDRAVÍ S MAMMA HELPEM A RŮŽOVOU STUŽKOU
V sobotu 6. října se ve čtyřech městech České republiky uskuteční již druhý
Pochod na podporu Mamma HELP center. První říjnová sobota byla pro pochod
vybrána proto, že v České republice aktivně zahájí celosvětově uznávaný říjen - měsíc
boje proti rakovině prsu.
Pokud se přidáte, vyjádříte své sympatie a solidaritu se ženami, které s touto obávanou
nemocí právě bojují. A že je to boj nelehký, ví každá z téměř 70 tisíc žen, které už
onemocněly, prošly úspěšně léčbou, zotavily se a chtějí opět žít naplno. A právě
to chtějí svým pochodem dokázat.

Pojďte s námi také! Zveme vás 6. října na pochod pro zdraví
s růžovou stužkou a Mamma HELPem

Pochod se uskuteční v těchto lokalitách:
Praha
Olomouc
Zlín
Hradec Králové
Hlavním mediálním partnerem
pochodu je Český rozhlas

Park Parukářka, Praha 3, začátek ve 13:00
Městský park Smetanovy sady, začátek v 10:00
Rodinný zábavní park Galaxie, začátek ve 14:00
Žižkovy sady v centru města naproti magistrátu, začátek ve 13:00

Zveme vás na říjnové
benefiční prodeje
pro Mamma HELP!

ŘÍJNOVÉ BENEFIČNÍ PRODEJE
Zlín

6. října na pochodu pro Mamma HELP, poté v průběhu celého
měsíce října na akci Živé náměstí ve Zlíně

Olomouc

6. října na pochodu pro Mamma HELP ve Smetanových sadech

Hradec Králové 9. října v Mamma HELP centru Hradec Králové při Dni
otevřených dveří
Brno

10. října v centru Velký Špalíček

Hranice

15. října ve dvoraně Hranického zámku při otevření výstavy
Hedviko, můžu k vám přijít?
24. října opět ve dvoraně Hranického zámku při příležitosti
Dne kultury

Ostrava

18. října v GE MoneyBank, prodej pro zaměstnance

Plzeň

20. října v rámci Dne pro ženy v hotelu Courtyard by Marriott

KLOBOUKOVÉ LOUČENÍ

S LÉTEM

Kloboukové akce v Denisových sadech v Brně mají již svoji tradici. V neděli 2. září 2012
se konal již 6. ročník Kloboukového loučení s létem. Sdružení Mamma HELP spolu
s kloboukovým klubem Dantes paní Radky Chabičovské připravili program, v němž
se střídaly přehlídky krásných klobouků s důležitými informacemi. U stánku Mamma
HELPu mohli účastníci získat kompletní informace o prevenci nádorového onemocnění
prsu. Součástí doprovodného programu byl i stánek Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Paní Radka Chabičovská nezklamala své příznivkyně a potěšila je nádhernými
kloboukovými modely včetně kolekce z dvacátých let a ukázkou divadelních klobouků.
Přehlídku svých modelů předvedla i návrhářka Romana Šetmaňuková.
Své floristické umění ukázal pan Marcián a pan Jaromír Kokeš, který předvedl také vazby
svatebních kytic.

Podpořte nás i vy
Číslo dárcovského účtu: 23020207/0100
O dalším dění v Mamma HELPu Vás budeme informovat v následujícím vydání našeho newsletteru.

www.mammahelp.cz
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