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Děkujeme lidem dobré vůle 

Vánoční a novoroční přání 
Do ARCUS – ONKO CENTRA v České Lípě přišlo 76 vánočních a novoročních přání. 

Všechna nám udělala radost a děkujeme Vám za ně i za SMS a telefonáty, ve kterých jste nám 
přáli mnoho sil do další práce. 

 

Vážení přátelé, srdečně zdravím a moc na Vás všechny vzpomínám. Včera jsem 
absolvovala poslední, šestou dávku základní série chemoterapie. Až dám do pořádku 
krevní obraz a absolvuji všechna kontrolní vyšetření – pak se rozhodne, co bude dál.  

Přeji Vám všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku:  

hodně pohody, žádné nehody, šťastné náhody, významné dohody, legrační příhody.  

Dále hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním životě. 

PhDr. Svatava Kocinová 

Havlíčkův Brod 4. 12. 2004 

Blíží se konec roku a s tím i ohodnocení toho, co se nám podařilo v roce 2004 
v našem ARCUS – ONKO CENTRU Česká Lípa. 
Začnu netradičně od včerejšího večera. Dne 20.12.204 jsem byla pozvána Soukromou 

střední podnikatelskou školou Česká Lípa do Jiráskova divadla na vánoční akademii. Již 
opakovaně  jsem  přebírala výtěžek z dobrovolného vstupného, letos to byla částka 
4.550,- Kč. Velice nás v ARCUS – ONKO CENTRU těší, že tato škola je první školou 
v tomto okrese, která nám svojí aktivitou finančně přispívá na naše onko centrum. 

Ohlédnu-li se dále po těch, kterým patří díky, že podporují naši činnost, jsou to drobní 
dárci, firmy z Čech a hodně z Moravy. Jak jsme tyto dárce získali? Většina z nich má 
někoho blízkého, který onemocněl rakovinou a naše centrum mu pomohlo. Tito lidé 
pochopili, že i další potřebují naši pomoc a tak nám pomáhají sehnat finanční prostředky. 
Ty jsou potřebné na spoluúčast u projektů podpořených z Ministerstva zdravotnictví, 
Ministerstva práce a sociálních věcí, z dotací krajů a měst. Velký dík také patří Ústřední 
Všeobecné zdravotní pojišťovně, která z fondu prevence uvolňuje každoročně finanční 
prostředky pro své pojištěnce po onkologické léčbě na ozdravné pobyty. Tyto pobyty 
s finanční spoluúčastí pacientů mají obrovský význam pro lidi, kteří si prošli zhoubným 
nádorovým onemocněním. Bližší informace na www.arcus-oc.org.  

Pokud nám chcete pomoci v boji proti rakovině a zmírnit utrpení lidí, kteří takto 
onemocněli, ozvěte se na naše centrum: ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa, nám. 
Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. Telefon a fax: 487 522 259, 487 825 802. Číslo 
účtu: 264503-824/0600. 
Jana Koželská, ředitelka 
Česká Lípa 21.12.2004 
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Listárna 

 

Vážení,  

dovoluji si Vás touto cestou oslovit a požádat o zaslání přihlášky na rekondiční pobyt 
v Chorvatsku. V loňském roce jsem se zúčastnila podobného pobytu, také s vaší 
organizací ve Švýcarsku a přestože jsem si ještě před odjezdem myslela, že to 
nepotřebuji, bezprostředně po návratu jsem změnila názor. Teprve opět doma jsem 
zjistila, jak léčba chemoterapií a ozařováním tělo vyčerpá a že obnovení sil pobytem na 
čerstvém vzduchu, pohybem a hlavně v prostředí, kde se nemusíte starat o to, co uvařit 
rodině, jak stihnout úklid, domácnosti včetně praní a žehlení prádla je mnohem účinnější, 
než klid a odpočinek na lůžku. 

 

Děkuji Vám za laskavost a jsem s pozdravem, 

 

Jana Zelenková 

V Rádle dne 3. ledna 2005 

Vážení přátelé, 

reaguji na poslední číslo bulletinu, na informace zaměřené proti kouření. Byl jsem 
mimořádně silný a velice závislý kuřák. Kouřil jsem víc než 40 let a to 30 až 40 cigaret 
denně. Mnohokrát jsem přestal, ale nikdy nevydržel víc než několik dní. Abstinenční 
příznaky byly příliš nezvládnutelné. A nepomáhali ani náplasti, ani žvýkačky. Prostě mám 
příliš slabou vůli. 

Dnes nekouřím již déle než 2 roky. Přestal jsem kouřit ne ze dne na den, ani ne 
z hodiny na hodinu, ale doslova z minuty na minutu, a to bez jakýchkoliv stresujících a 
utrpení způsobujících průvodních jevů. A dodnes nemám ani nejmenší chuť na cigaretu. A 
to ani v jakkoliv zakouřeném prostředí, např. v restauraci.  

Za to vše vděčím antinikotinové terapii (Antinikotinové centrum, s.r.o., 1. máje 69/14, 
Ostrava – Mar. Hory, tel.: 596 617 774). 

Nevím jak Vy naložíte s touto mou zkušeností, ale určitě si myslím, že její zveřejnění 
by pomohlo mnoha dalším, neúspěšně bojujícím závislákům. Určitě ne každému, ale 
podle pracovnice antinikotinového centra úspěšnost je kolem 70% a to je, myslím, vysoké 
číslo. 

S přátelským pozdravem, 

Rastislav Milučký, Třebíč 
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AAAKKKTTTUUUÁÁÁLLLNNNĚĚĚ   
Psycholog a lékaři pomáhali při repatriaci turistů ze Srí Lanky 
PhDr. Martin Kořán, CSc., Nemocnice Na Homolce 

Vážení čtenáři Bulletinu, byl jsem požádán, abych se s Vámi podělil o některé zážitky ze 
záchranné akce na Srí Lance, kam necelých 24 hodin po zemětřesení a následných vlnách 
tsunami vyslala Česká republika skupinu českých lékařů ve složení MUDr. Stanislav 
Černohorský (Nemocnice Na Homolce, Praha), MUDr. Rudolf Demeš, CSc. (VFN Praha)           
a klinický psycholog PhDr. Martin Kořán, CSc. (Nemocnice Na Homolce, Praha), aby poskytli 
kvalifikovanou pomoc turistům z České republiky a Evropské unie.  

V pondělí 27.12. dopoledne jsem byl vyzván, abych se připravil k odletu na Srí Lanku spolu 
se dvěma chirurgy. Tato mise měla být určena k ošetření a doprovodu našich turistů z postižené 
oblasti do Česka. V 10.30 jsem zavolal manželce Věře, že jedu domů sbalit si nezbytné věci na 
cestu a na pobyt na několik dnů. V poledne bylo před bytem přistaveno auto, ještě s dalším 
chirurgem jsme byli odvezeni na letiště a již probíhalo odbavování. Na bezchybné organizaci 
odletu naší mise spolupracovali za MZd paní náměstkyně PhDr. Miroslava Ouředníková,           
a zástupci MZV ČR JUDr. Pavel Svoboda ve spolupráci s ČSA (výkonný ředitel ČSA Ing. Jan 
Váňa) a řediteli příslušných nemocnic (Nemocnice Na Homolce - MUDr. O. Šubrt, CSc., MBA, 
Všeobecná fakultní nemocnice Praha MUDr. Horák, CSc. MBA, FN Krč - MUDr. P. Malý).  

V Colombu byla od počátku výtečná spolupráce s pracovníky MZV ČR, zejména s paní 
konzulkou Irenou Blehovou, která za tím účelem přiletěla z Dílí, pracovníkem konzulárního 
odboru  panem Petrem Šmejkalem, který přiletěl z Prahy a na místě samém bylo nutno ocenit 
výtečnou spolupráci se zástupci ČSA, panem Tomášem Kárníkem a panem Jiřím Jarkovským, 
bez jejichž obětavé pomoci by informační systém a celá organizace zdravotnické                        
a psychologické péče o postižené občany ČR nebyla uskutečnitelná v plném rozsahu. 

V okamžiku přípravy odletu nebylo možno odhadnout charakter a stupeň postižení osob 
v místě přírodní katastrofy, včetně toho, že seismologové na Internetu varovali před opakováním 
zemětřesení (což mi manželka Věra promptně telefonovala na letiště a radila mi, abychom 
nikam nejezdili)! 
Do Colomba na Srí Lance jsme letěli pravidelnou linkou ČSA přes Dubai. Let trval více než 

12 hodin a ihned po přistání, odbavení a vyřízení organizačních formalit jsme začali objíždět      
a ošetřovat turisty, dočasně ubytované v různých hotelech spíše nižší kategorie. Taxíky jsme 
přejížděli z hotelu do hotelu či ubytovny, všude jsme ošetřovali nejrůznější poranění                   
a poskytovali podpůrnou psychoterapii všem, kteří ji potřebovali (obrazová reportáž - viz MF 
Dnes z 29.12.04 a event. i další TV reportáže z Colomba). Rovněž v našem hotelu (Ceylon 
Continental Hotel) jsme využili možnosti zapůjčení ošetřovny tohoto hotelu, kde jsme prováděli 
chirurgická ošetření a krátkodobá psychoterapeutická sezení v podobě akutních krizových 
intervencí. Večer po návratu na hotel jsme museli nejprve připravit léky a zdravotnický materiál 
na ráno, protože v  4.30 (místního času) byl budíček a ihned poté následoval přesun na letiště 
v Colombu, kde náš zdravotnický tým v provizorním „polním obvazišti“ poskytoval zdravotnickou 
a psychologickou péči postiženým a zraněným občanům ČR a států EU, čekajícím od časných 
hodin na odbavení před odletem linkou ČSA. Tak, jak se přibližoval čas odletu, zvyšovalo se       
i psychické napětí jednotlivých účastníků. Se všemi zraněnými ošetřovanými lékaři hovořil 
současně i psycholog v rámci krizové intervence a  doporučoval jim následný kontakt vzhledem 
k možnému výskytu posttraumatické stresové poruchy. Stejný model poskytování lékařské         
a psychologické pomoci se prováděl i další den, ve středu 29. prosince. Večer jsme připravili 
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zdravotnický materiál k předání dalším lékařům, kteří měli přiletět z Prahy ve čtvrtek ráno. Naše 
skupina měla zabezpečit lékařský a psychologický doprovod cestujícím při návratu do ČR.      
Ve čtvrtek 30.12. jsme zabezpečovali lékařskou a psychologickou péči o cestující ČSA na letišti      
v  Colombu a poté jsme se se skupinou našich i zahraničních turistů pravidelnou linkou ČSA 
vrátili do Prahy. V průběhu celého letu jsem poskytoval psychoterapeutickou péči postiženým na 
palubě letadla. 
Výše popsaným způsobem bylo chirurgicky a psychologicky ošetřeno celkem 52 zraněných 

osob, z toho 30 z ČR, 20 ostatních cizinců a 2 místní občané. Medikamentozní terapie, ve 
smyslu podání analgetik a sedativ, byla aplikována asi dalším 150 osobám.  
Po přistání jsme absolvovali náročnou 

tiskovou besedu, v pondělí 3. ledna jsme byli 
pozváni do pořadu Dobré jitro ČT 1 a nyní 
každý den poskytujeme rozhovory 
nejrůznějším mediím (MF Dnes, Právo, 
Zdravotnické noviny, Medical Tribune). 

Vyvrcholením bylo pozvání od paní 
ministryně zdravotnictví Milady Emmerové na 
pracovní večeři dne 5. ledna 2005, na které 
byl mě i ostatním účastníkům mise předán 
pamětní list u příležitosti účasti na 
humanitární pomoci Srí Lance. 

Celá mise byla pro nás značně 
vyčerpávající jednak vzhledem k časovému 
posunu a především vzhledem k tomu, že 
nebyly k dispozici žádné přesné údaje o 
počtu potenciálních zraněných, jejich 
povaze, ani o podmínkách a prostředí, ve 
kterých jsme měli zasahovat.  

Na základě zkušeností s řešením 
podobných katastrof lze předpokládat, že somatická poranění se nejspíše zahojí podstatně dříve 
než psychické reakce, které mohou u některých jedinců vyústit v posttraumatickou stresovou 
poruchu s dlouhodobějšími či trvalejšími psychickými následky. 

Z našeho pohledu měla účast českých zdravotníků na Srí Lance nezanedbatelný význam, 
protože někteří zranění byli primárně ošetřeni velmi primitivně a odborné chirurgické ošetření    
a následné doporučení dalšího ošetření a psychoterapeutické péče může mít  pro tyto postižené  
zásadní význam. Rovněž  důležitým je i fakt, že krizový štáb ČR zareagoval velmi operativně     
a vyslal do postižené oblasti lékaře a psychologa dříve než některé vyspělejší země. 

Doufám, že nikdo z pacientů Arcusu nepohřešuje nikoho z příbuzných či známých 
kvůli katastrofě v jihovýchodní Asii. V případě, že ano a objeví-li se u Vás či u nich 
dlouhodobější příznaky (např. poruchy spánku, tělesné či duševní obtíže, které jste předtím 
neměli, opětovné prožívání událostí, nepříjemné  či tíživé sny, omezení emocí, podrážděnost, 
apod.) jedná se o tzv. posttraumatickou zátěžovou reakci, která by měla být konzultována 
s příslušnými odborníky, nejlépe s psychology. Lépe je podchytit psychické následky prožité 
katastrofy dříve, než se rozvinou ve vážnější problémy. Příbuzní a blízcí lidí, kteří katastrofu 
s tsunami prožili, by jim měli naslouchat a v případě změn v jejich chování, náladě či způsobu 
života je přivést k odborníkovi. Je úsloví, které v tomto případě platí bez výjimky: „Chovati se 
normálně v nenormální situaci, je nenormální“. Ale všeho moc škodí. Proto neváhejte               
a obracejte se v případě potřeby na odborníky. Gram prevence je lepší než kilogram léků!!  
(V Praze dne 31.12. 2004) 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 7.  
Screening děložního hrdla  
Ze zahraničních materiálů přeložila a upravila Helena Cuhrová 

Ženy od 25 let by se měly účastnit screeningu děložního hrdla zajišťovaného podle 
kvalitativních směrnic Evropského společenství. Ve vyspělých zemích existují programy na 
ochranu zdraví, které napomáhají prevenci nádorových onemocnění a nebo zvyšují možnost 
jejich vyléčení. Je třeba, aby tyto programy byly propagovány v médiích, aby se informace         
o prevenci a screeningových programech dostaly ke všem občanům. 
Včasné rozpoznání nemoci je důležité a zvyšuje šanci na vyléčení a přežití. Tomu mohou 

pomoci sami nemocní i různé skupiny (svépomocná hnutí, média, …), které podporují                
a organizují preventivní a vzdělávací programy.Je důležité a současně velmi jednoduché si 
všímat každé změny na těle. Nádor rozpoznaný v počátku je možno lépe lokalizovat a odstranit. 
Není ještě prorostlý do okolní tkáně. Jeho léčba je jednodušší a pacienta tolik nezatěžuje. 
Možné příznaky nádorového onemocnění bychom neměli ignorovat, ale hovořit o nich se svým 
lékařem, aby vyvrátil naše obavy nebo určil včas způsob léčby. I jiná onemocnění mohou mít 
podobné příznaky jako nádorová onemocnění.  
Screening (pravidelné prohlídky) děložního hrdla by měl být nabízen ženám od 25 let a měl 

by se provádět v tří až pětiletých intervalech do 60 let jejich věku. U žen nad 60 let není nijak 
vysoký výskyt rakoviny děložního hrdla. Nejrizikovější je skupina žen středního věku. 
V průmyslově vyspělých zemích je toto onemocnění díky screeningovým programům méně 
obvyklé. Tvoří asi 25% všech nádorových onemocnění u žen.  

V severských zemích se snížil výskyt nádorových onemocnění děložního hrdla                     
u nejrizikovější věkové skupiny o 80% při pravidelných prohlídkách. Závěry výzkumů dokazují, 
že onemocnění plně propukne až v průběhu několika let. Stěry z děložního hrdla upozorní na 
možnost onemocnění ve velkém předstihu a umožní včasné a úspěšné léčení. 

 
Bibliografie:  
European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003. (hc) 

Foto: Yannis Souris 
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OOONNNKKKOOOLLLOOOGGGIIIEEE   
ARCUS – ONKO CENTRUM právě vydalo příručku „Rakovina plic“. Z jejího obsahu Vám 
předkládáme kapitolu o charakteristických příznacích tohoto onemocnění. 

Příznaky rakoviny plic 
Velká většina nemocných na rakovinu plic má jeden anebo více příznaků vyvolaných základní 
nemocí. Jen 5% nemocných je zpočátku bez příznaků a podezření na nádor vznikne po běžném 
lékařském vyšetření. Mnohé příznaky jsou typické pro celou řadu chorob dýchacích cest a plic.   
I když se objeví jen jeden z nich, je třeba navštívit lékaře: 
Kašel. Chronický „kuřácký kašel“. Kašel je nejčastějším příznakem rakoviny plic. Je obvykle 
suchý, dráždivý. Vykašlávání velkého množství hlenu se vyskytuje ojediněle u jedné ze 
vzácnějších forem plicní rakoviny - bronchioloalveolárního karcinomu. Varovným signálem je 
také změna charakteru kašle u nemocného s dlouhodobým vykašláváním hlenů při chronickém 
zánětu sliznice průdušek. 
Stopy krve ve vykašlaném hlenu. Kašlání krve (hemoptýza) je vždy alarmujícím příznakem     
a to i v případech, kdy je příměs krve ve hlenech malá. Rakovina plic je jednou z nejčastějších 
příčin vykašlávání krve. Zhruba 20% hemoptýz  je způsobeno zhoubným nádorem plic. 
Chrapot. Chrapot se objeví při přímém přerůstání nádoru do nervů řídících činnost hlasivek.  
Dušnost. Stažené dýchání až dušnost jsou projevem zmenšení dýchací plochy plic, nebo přímo 
narůstáním nádoru v plicní tkáni.  
Obtíže s polykáním. Obtíže při polykání budí podezření na útlak jícnu prorůstajícím nádorem 
nebo na nádorem postižené uzliny. 
Bolest v hrudníku. Bolest na hrudi bývá lokalizována na postižené straně, je obvykle občasná, 
tupá, někdy s charakteristickým umístěním pod lopatkou. Ostrá, trvalá bolest bývá projevem 
prorůstání nádoru do mezihrudí, nebo do hrudní stěny. Při postižení pohrudnice bývá bolest 
bodavá, závislá na dýchání a kašli. 
Pancoastův syndrom. Pancoastův nádor se projevuje souborem příznaků způsobených 
umístěním tumoru v plicním vrcholu s prorůstáním do hrudní stěny. Postihuje nervy pro horní 
končetinu a působí bolesti lokalizované často do ramene. 
Jiné bolesti. Především bolesti kostí. 
Bronchitida. Silné prochladnutí, které nereaguje na léčbu antibiotiky. 
Pokles tělesné hmotnosti. Úbytek na váze se vyskytuje u pokročilejších forem onemocnění. 
Ochablost. Stavy únavy a vyčerpání bez zjevných příčin. 
Paličkové prsty. Rozšíření posledního článku prstů a zaoblení nehtů jsou poměrně častým 
nálezem u pacientů s plicní rakovinou, ale nejen u nich, takže nejsou nijak významným vodítkem 
při odhalování této choroby. 
Ve velmi pokročilém stádiu nemoci, když jsou už metastázy i ve vzdálených orgánech (kosti, 
ledviny, nadledvinky, játra, lymfatické uzliny, mozek a jiné), jsou příznaky velmi pestré a závisí 
na stupni postižení toho kterého orgánu. Postižení vzdálených orgánů metastázami často 
doprovází bolesti různé intenzity a poruchy jejich činnosti. V tomto stádiu se objevuje i ztráta 
tělesné hmotnosti a chudokrevnost. 
Bibliografie: Drinks, P. – Osieka, R. – Bamberg,M.: Lungenkrebs – Ein Ratgeber für Betroffene, Angehörige und 
Interesierte. Deutsche Krebshilfe e.V., Bon 2004, 69 s. 

Votruba, Jiří: Rakovina plic. Liga proti rakovině Praha (www.lpr.cz), Praha 2003, 9 s. (mc) 
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RRREEEHHHAAABBBIIILLLIIITTTAAACCCEEE      

 
Ozdravné pobyty pro onkologické pacienty  
V roce 2005 pořádá ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa tyto ozdravné pobyty: 
1. 22. 4. – 8. 5. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč  
2. 6. 5. – 22. 5. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 
3. 20. 5. – 5. 6. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 
4. 2. 6. – 13. 6. Řecko, Saint Panteleimonas, „Stelios“ 7.900.- Kč – 10.400,- Kč 

+ 3.000,- Kč (stravování) 
5. 17. 6. – 26. 6. Francie, St. Tropez, Port Grimaud 5.990,- Kč + 1.540,- Kč 
6. 29. 8. – 7. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud 5.390,- Kč + 1.540,- Kč 
7. 1. 9. – 15. 9. Chorvatsko, Crikvenica 4.800,- Kč 
8. 4. 9. – 18. 9. Řecko, Leptokárie, „Asterios“ 11.600,- Kč + 3.200,- Kč 
9. 5. 9. – 14. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud 5.190,- Kč + 1.540,- Kč 
10. 21. 10. – 6. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 
11. 4. 11. – 20. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 

Podrobnější informace najdete na internetu na www.arcus-oc.org. 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v pracovních dnech od 10.00 do 14.00 hod. na 
telefonních číslech 487 825 802 (Švýcarsko, Řecko a Chorvatsko) a 487 522 259 (Francie). 

Foto: MUDr. Jiří Lepš 
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ARCUS – ONKO CENTRUM, nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 

Předběžná přihláška na ozdravný pobyt 
Místo pobytu: 
 

Termín pobytu: 

Místo pobytu: 
 

Termín pobytu: 

Místo pobytu: 
 

Termín pobytu: 

Místo pobytu: 
 

Termín pobytu: 

Jméno: 
 

Příjmení: Titul: 

Datum narození: 
 

Rodné číslo: 

Adresa: 
 

PSČ: 

Telefon: 
 

E-mail: 

Zúčastnil(a) jste se již některých našich ozdravných pobytů v roce 2004? Pokud ano, uveďte 
místo a termín posledního pobytu. 
 
Datum: 
 

Podpis: 

Ozdravné pobyty v Řecku 
Kriteria účasti. Tohoto pobytu se mohou zúčastnit onkologičtí pacienti po ukončené léčbě. 
Pacienti mohou být pojištěni u kterékoli pojišťovny. Pobyt není limitován věkem. Je možné vzít 
s sebou rodinného příslušníka, popř. známého. Každý účastník pobytu musí mít lékařem 
potvrzenou přihlášku. 

Zdravotní indikace. Pobyt je vhodný k psychické a fyzické rehabilitaci pacientů po primární 
onkologické terapii. O zařazení na pobyt rozhoduje praktický lékař podle aktuálního zdravotního 
stavu pacienta. Pobyty jsou za doprovodu lékaře.  Program je individuální. Každý si může trávit 
čas podle svých představ třeba pobytem u moře, výletem nebo některým z bohaté nabídky 
zájezdů.  

Saint Panteleimonas, „Stelios“ 
Doprava. Společností Travel Service, a.s. je zajištěna letecká doprava se servírovaným teplým 
jídlem na palubě. 

Ubytování. Ozdravné pobyty se konají ve velmi pěkném a novém soukromém apartmánu 
Stelios, který se nachází 100 m od pláže. Ubytování je ve 2 - 4 lůžkových pokojích. Objekt je 
obklopen prostornou zahradou s altánkem. 

Stravování – večeře. V hotelu Platamon Beach (300m od aprtmánu Stelios) jsou k dispozici 
večeře podávané formou bufetových stolů. Nápoje nejsou zahrnuty v ceně. 
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Popis místa. Olympská riviéra s Olympským pohořím se nachází u Thermajského zálivu. Není 
obdivuhodná pouze výška Olympského pohoří, ale rovněž i malá vzdálenost od pobřeží, nad 
kterým se Olymp rozprostírá a pohled na něj je z každého místa jiný. Olympské pohoří má sedm 
vrcholů, z nichž Mytikas (2917 m. n. m.) je zároveň nejvyšší horou Řecka. Tento majestátní 
vrchol je strmý, těžko přístupný - není tedy divu, že ho staří Řekové považovali za sídlo bohů. 
Tato lokalita získala ocenění modrou vlajkou, což znamená ekologicky nezávadné moře. 
Zároveň je tato oblast jedno z mála míst v Řecku, kde teče z místního potrubí pitná voda. 
Samotná oblast Saint Panteleimonas, kde se nachází objekt Stelios, je malé turistické letovisko. 
Najdete zde krásné písčité a velké pláže.   

Okolí. Nedaleko Saint Panteleimonas se rozkládá hrad Platamonas z 5. století n.l., odkud je 
nezapomenutelná vyhlídka na oblast Olympské riviéry. Za dobré viditelnosti lze spatřit i nejvyšší 
vrchol Mytikas a pobřeží poloostrova Chalkidiki. Pod hradem se nachází členitá písčitá pláž, 
která je výborným místem na potápění.4 km od Saint Panteleimonas se také nachází krásné 
městečko Platamon. Ve stejné vzdálenosti najdete také skanzen staré horské kamenné 
vesničky Saint Panteleimonas. Účastníci pobytů si mohou také přikoupit některý z exklusivních 
fakultativních výletů (Athény, Meteora, Lifithera, Safari - "Jeepem na Olymp", Olymp, 
Romantická plavba, Řecký večer, Skiathos, Waterland - tobogány, Pirátská plavba).  

"Řecký večer" - příjemný kulturní zážitek v novodobém hradu Castra nedaleko místa Vašeho 
pobytu. Posezení u výborných řeckých specialit, podávaných formou bufetu, je provázeno 
vystoupením tanečního souboru v tradičních řeckých krojích. Tanečníci do víru tance zapojí i 
Vás. 

Leptokárie, „Asterios“ 
Doprava. Společností Travel Service, a.s. je zajištěna letecká doprava se servírovaným teplým 
jídlem na palubě. 

Ubytování. Ozdravné pobyty se konají v luxusním apartmá hotelu Asterios, který se nachází 30 
m od pláže. Ubytování je ve 3 lůžkových pokojích. Pokoje jsou prostorné, velmi příjemné a 
útulně zařízené. Některé pokoje mají výhled na moře i Olymp. 

Stravování – večeře. Účastníci si mohou zakoupit večeře (výběr z menu, nápoje nejsou 
zahrnuty v ceně). 

Popis místa. Letovisko Leptokárie se nachází na pobřeží Egejského moře v kraji Pieria, v 
těsném sousedství Olympského pohoří. Středisko leží při krásné písčito-oblázkové pláži v jedné 
z mnoha malebných zátok Thermajského zálivu, kde je průzračně čisté a teplé moře.  

Okolí. Účastníci pobytů si mohou také přikoupit některý z exklusivních fakultativních výletů 
(Athény, Meteora, Lifithera, Safari - "Jeepem na Olymp", Olymp, Romantická plavba, Řecký 
večer, Skiathos, Waterland - tobogány, Pirátská plavba).  
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ARCUS - ONKO CENTRA 
ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa 
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská. Tel.: 487 522 259 – Ilsa Pliczková,  
487 825 802 – Gabriela Brázdová. Adresa: nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 8.00 – 16.30 hod. E-mail: info@arcus-oc.org.                    
Webové stránky: www.arcus-oc.org. Bankovní spojení: GE Capital Bank, účet číslo: 264503-824/0600. 

ARCUS – ONKO CENTRUM Praha 
Adresa: Vodičkova 41, 110 01 Praha 1  (vchod přes vrátnici Ligna; linka 2133). Telefon: 224 152 133.  
E-mail: praha@arcus-oc.org. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 9.00 - 12.30 h. 

ARCUS – ONKO CENTRUM Znojmo 
Kontaktní jméno: Marie Čechová, Jarmila Ducká. Adresa: Nemocnice Znojmo p.o., nám. J. Janského 11, 
Znojmo. Telefon: 515 215 515. Jarmila Ducká - 728 916 783 (9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.), 
Marie Čechová - 604 967 949  (16.00 – 18.00 hod.) 
E-mail: arcus@nemzn.cz. Hodiny pro veřejnost: úterý, 14.00 – 16.00 hod. 

ARCUS - PORADNY 
Psycho-sociální poradna Havlíčkův Brod 
Kontaktní jméno: PhDr. Svatava Kocinová. Adresa: Humpolecká 1091, 580 01 Havlíčkův Brod.              
E-mail: zdravskol@hba.czn.cz.  Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 17.00 – 20.00 hod.  (telefonická 
domluva konzultace). V důsledku nemoci PhDr. Svatavy Kocinové je poradna až do odvolání 
uzavřena.  

Psycho-sociální poradna Praha 
Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky. Kontaktní jméno: Mgr. Marie Koudelková        
(o.s. Jantar). Adresa: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. Telefon: 224 152 133, 266 315 279.                       
E-mail: marie.koudelková@centrum.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí, 13.30 – 17.30 hod. 

Psycho-sociální poradna Zlín 
Kontaktní jméno: PhDr. Radka Němečková. Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, Zlín.  
Telefon: 606 887 892. E-mail: nemeckovi@teknika.cz. 
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 9.00 – 11.00 hod. (telefonická domluva konzultace). 

Centrum technické pomoci Česká Lípa 
Výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu. Kontaktní jméno: Ilsa Pliczková.  
Adresa: ARCUS - ONKO CENTRUM, nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa.  
Telefon (fax): 487 522 259. Hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek, 9.00 - 15.00 hod. 

Onkologická linka: „Život bez únavy“ 
Poradenská linka je určena pacientům s nádorovým onemocněním trpícím únavou a anémií a jejich 
rodinným příslušníkům. Telefon: 224 152 133. pondělí až pátek, 9.00 – 12.30 hod.                         
Webové stránky: www.anemie.cz. Sponzor: JANSSEN-CILAG, Johnson & Johnson spol. s r. o. 

EUROPA DONNA 
Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu 
Kontaktní jméno: Tereza Czerneková. Adresa: EUROPA DONNA, Fakultní Thomayerova nemocnice, 
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč. Telefon a fax: 261 083 733.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 9.00 – 11.00 hod. Webové stránky: www.europadonna.info 

LYMFODERMA 
Adresa: Lymfologické a dermatologické centrum – LYMFODERMA 
Senovážné nám. 22, 110 01 Praha 1, Telefon: 224 142 212. Objednávky : 221 623 396. 
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DDDĚĚĚKKKUUUJJJEEEMMMEEE   SSSPPPOOONNNZZZOOORRRŮŮŮMMM      222000000444---222000000555   

Dary a dotace nad 1.000.000,- Kč 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 

Dary a dotace do 1.000.000,- Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR � Ministerstvo zdravotnictví ČR � Krajský úřad Liberec. 

Dary a dotace do 50.000,- Kč 
Antl Pavel, Olbramovice � CRYSTALEX a.s. Nový Bor � International School of Prague � Jurka 
Libor, MVDr. � M.A.G. Galvanochemie Jablonec n. N. � Město Česká Lípa � Město Znojmo � 
Městská část Praha 1 � Nadace Divoké husy, Praha � OROL Svitavy � PMS Přerov a.s. � 
Tiskárna Ralsko � VZP OP, Znojmo � ZD Mašovice  

Dary a dotace do 10.000,- Kč 
Blecha Ladislav, Mgr. � Bočková Jana � Čechová Marie � Družstvo vlastníků � EIKA Znojmo � 
ELITEX, s.r.o., Kdyně � GOLD SERVICE, Sedlešovice � Häcklová Michaela, MUDr. � Holátová 
Anna � Hovorková Marie � Jerábková Anna � Kapustová Helena � Kavka Miroslav, MUDr. � 
Kavková Darja � KENDALL � Korekta, v.o.s., Vyškov � Kořán Martin, PhDr. � Kořánová Věra 
� Koželská Jana � Kubištová Jaroslava � Laníková Marie � LEISSER s.r.o., Znojmo � Lékárna 
u Sv. Ducha, Znojmo � Lepš Jiří, MUDr. � Levitusová Hana, MUDr. � MAGSY, s.r.o. Zlín � 
Málek Jan � Málková Marie, Mgr. � Mišianiková Eva � Nekulová Libuše � Obžerová Blanka � 
Oliveriusová Ludmila, RNDr., CSc. � OSA Praha � Pech Václav, Ing. � Pometlová Jana, MUDr. 
� Půček Zdeněk, MUDr. � Ratajová Vlasta � Rolníková Jaroslava � SAM - silnice a mosty a.s., 
Česká Lípa � S MORAVA LEASING, Znojmo � SSPOŠ Česká Lípa � Stavomat Znojmo � 
Špičková Božena � Štěpanovič Milan, PhDr. � Valentová Jiřina, MUDr. � Vanáčová Marie, 
MUDr. � Wittnerová Milena, MUDr. � ZEA a.s., Hostěradice 

Materiální pomoc 
Janssen – Cilag a Johnson & Johnson company � Jaroměřická mlékárna a.s. � Ježek – 
Software, Česká Lípa � POMONA Těšetice a.s. � SONBERK a.s., Brno � ZEA a.s., 
Hostěradice � ZD Jiřice � ZNOVÍN Znojmo � Znojemská dopravní společnost PSOTA, s.r.o 
 

 
 
 
 
 

Adresát 

 


