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VVVÝÝÝRRROOOČČČÍÍÍ   
4. ledna 1990 se PhDr. Miroslav Cuhra a MUDr. Eliška Holečková rozhodli založit 

Společnost onkologických pacientů. Právě před patnácti lety, 16. února 1990 byly 
v Karlových Varech schváleny stanovy tohoto prvního československého občanského sdružení 
pacientů s nádorovým onemocněním. Tato organizace, později přejmenovaná na ARCUS – 
SOP dala základ vzniku prvních pacientských klubů ARCUSU v Sokolově, České Lípě, Českých 
Budějovicích, Liberci a v dalších městech. 

Před pěti lety, 4. února 2000 byla podepsána Pařížská charta proti rakovině. První 
signatářkou z České republiky byla tehdy předsedkyně představenstva ARCUS-ONKO CENTRA 
Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové. 

AAAKKKTTTUUUÁÁÁLLLNNNĚĚĚ   
Psycho–sociální poradna PhDr. Svatavy Kocinové v Havlíčkové Brodě je již znovu 

otevřena. Gratulujeme paní doktorce k úspěšně zvládnuté léčbě a přejeme hodně sil a pevné 
zdraví. 

1. února 2005 byly již popáté udíleny ceny „Sestra roku“. Slavnostního večera v prostorách 
paláce Žofín se z Arcusu účastnily také paní Jana Koželská a zdravotní sestra paní Marie 
Čechová. Naši členové se mohou zapojit do dalšího ročníku, když napíší doporučení na 
sestřičky, které jim pomohly. 

KKKAAALLLEEENNNDDDÁÁÁŘŘŘ   
23. února 2005 od 17.00 hodin se bude ve Znojmě konat přednáška MUDr. Petra 

Formánka (onkologické oddělení Fakultní nemocnice Motol) na téma „Co nám příroda přináší 
pro zdraví - Informace o královně léčivých rostlin“. Přednáška se bude konat v kinosále 
znojemské nemocnice (přízemí).  
České národní fórum Evropské koalice v boji proti karcinomu prsu Europa Donna pořádá 

prodejní výstavu paličkované krajky rodinné firmy Jana Jelena z Opavy. Výstava se koná 25. 
února 2005 od 10.00 do 14.00 hod. v sídle Europy Donny ve Fakultní Thomayerově nemocnici 
v Praze – Krči (oddělení A1). Výstava bude spojena s přednáškou. 

Od 15. do 17. dubna 2005 pořádáme v České Lípě odborný seminář věnovaný 
onkologické tématice. Seminář se bude konat pod záštitou náměstka ministryně zdravotnictví 
MUDr. Dalibora Štambery. 

Náš první rekondiční pobyt pro onkologické pacienty v tomto roce se bude konat 
v Melchtalu ve Švýcarských Alpách od 22. dubna do 8. května 2005. V průběhu roku se pak 
uskuteční nejméně jedenáct dalších ozdravných pobytů ve Francii, Chorvatsku, Švýcarsku, 
Řecku a v České republice. 
Od 7. do 9. října 2005 pořádáme onkologický seminář ve Znojmě. Také setkání 

odborníků a onkologických pacientů se uskuteční pod záštitou náměstka ministryně 
zdravotnictví MUDr. Dalibora Štambery. 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 8.  
Screening prsu  
Ze zahraničních materiálů přeložila a upravila Helena Cuhrová 

Ženy od padesáti let by se měly účastnit screeningu prsu zajišťovaného podle kvalitativních 
směrnic Evropského společenství. 

Čtyřicet let klinických pokusů, práce mnoha lékařů a zdravotníků nabízí ženám kvalitní 
program na včasné zjištění nádorového onemocnění prsu a současně i včasnou léčbu a tím i 
velkou šanci na vyléčení. Při screeningu je využíván mammograf, který je schopen najít 
zhoubný nádor v raném stádiu. Výzkumy v evropských zemích potvrzují snížení úmrtnosti žen 
zařazených do screeningu o 25%. 

Do screeningového programu mohou v systému českého zdravotnictví vstoupit ženy, které  
dosáhly věku 44 let. Screeningový program umožňuje mammografické vyšetření jedenkrát za 
dva roky a v případě potřeby i doplňující sonografické vyšetření. Tato preventivní vyšetření jsou 
plně hrazena všemi pojišťovnami. Vstupní podmínkou je doporučení, která vydá buď ošetřující 
gynekolog nebo praktický lékař, u něhož jste registrovány. Povinnost vydat jednou za dva roky 
doporučení jim ukládá vyhláška ministerstva zdravotnictví. 

Úspěšnost preventivního programu ovlivňuje několik dalších faktorů: 
Opakované návštěvy jednoho centra, které je na seznamu pracovišť pověřených 

prováděním screeningu, umožňující lékařům porovnávání předchozích a současných vyšetření. 
Tím se zvyšuje přesnost diagnostického procesu. 

Ideální každoroční interval mezi vyšetřeními zatím není možno celoplošně nastavit, každá 
žena má možnost absolvovat v mezidobí mezi dvěma hrazenými screeningovými 
mammografiemi preventivní vyšetření, které si sama uhradí. Toto doporučení platí zejména pro 
ženy, které užívají hormonální substituční terapii (FRT), pro ženy, které mají významnou 
rodinnou zátěž rakovinovým onemocněním a rovněž pro ženy, které již podstoupily chirurgický 
výkon, byť pro nezhoubné onemocnění. Pravidelnost preventivních prohlídek zvyšuje úspěšnost 
programu, delší než dvouleté intervaly naopak úspěšnost programu snižují. 

Objeví-li se některý z příznaků jako je hmatný útvar v prsu, krvácení z bradavky či její náhlé 
vtažení, svědivý ekzém bradavky, asymetrický dolíček (vtažení) kůže, zarudnutí či ztluštění kůže 
prsu, je nutno ihned vyhledat screeningové centrum, přestože jste byly nedávno na vyšetření, při 
kterém se neprokázalo nic závažného. 

Ve velmi malém procentu jsou nádorovým onemocněním prsu ohroženi i muži. I oni by 
neměli brát na lehkou váhu případné změny v oblasti prsou. 

Velmi důležité je pravidelné samovyšetření. Všímejme si každé viditelné změny a každé 
změny zjištěné pohmatem. Jednoduché úkony prováděné jednou měsíčně při samovyšetření 
mnohonásobně zvyšují šanci na úspěšné vyléčení, protože čím dříve se začne nádorové 
onemocnění léčit, tím je větší pravděpodobnost úspěchu. Ani sebemenší podezření na 
nádorové onemocnění neignorujte. Je lepší jít k lékaři „zbytečně“, než přijít pozdě. 
 
Bibliografie:  
European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003. (hc) 
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OOONNNKKKOOOLLLOOOGGGIIIEEE   
5 let Pařížské charty proti rakovině 

Před pěti lety ve dnech 3. - 4. února 2000 se více než 100 mezinárodních vládních 
představitelů, zástupců pacientských organizací a společností na výzkum rakoviny zavázalo k 
celosvětovému boji proti rakovině a to podepsáním Pařížské Charty na prvním Světovém 
summitu proti rakovině. 

'Rakovina je celosvětový problém a 
Světový summit proti rakovině je účinný 
způsob jak zaměřit naší pozornost na 
skutečnost, že boj proti této nemoci musí být 
nadále veden nejen v národním, ale také v 
mezinárodním měřítku' řekla tehdy Jana 
Koželská, první signatářka z České republiky, 
která podepsala Pařížskou chartu. 

Vrcholným bodem této historické události 
bylo podepsání Pařížské Charty, kterou 
podepsal v Elysejském paláci president 
Francie Jacques Chirac, nositel Nobelovy ceny 
Elie Wiesel, dále pak generální ředitel 
UNESCA Koichiro Matsuura a Její Královská 
Výsost Princezna Chulabhorn z Thajska a 

další čelní představitelé společností bojujících proti rakovině. 
Pařížská Charta byla první světovou výzvou k činnosti proti rakovině v novém tisíciletí. 

Účelem Charty je podpořit a vylepšit léčbu rakoviny a celosvětový výzkum, stejně jako seznámit 
pacienty s nezbytnými informacemi o léčbě a průběhu jejich nemoci.  

V předmluvě všech 10 článků Pařížské Charty se požaduje, aby se její signatáři zavázali k 
zásadám a praktikám, které jsou v tomto dokumentu vyzdviženy.  

Každý ze článků se zaměřuje na 
jednotlivé kroky týkající se prevence a 
léčby rakoviny, práv pacientů, zlepšení 
základního a klinického výzkumu stejně 
jako přístupu ke klinickým testům, prevence 
a screeningu, zároveň klade důraz na 
kvalitu životních hodnot pacientů. 
Nepochybně nejdůležitější částí Pařížské 
Charty je článek č. 10, který mapuje 
činnosti podporující boj proti rakovině a 
zároveň objasňuje postup signatářů Charty, 
kteří nadále budou pokračovat jako 
celosvětoví partneři a spojenci v boji proti 
rakovině. 

Pro každý z článků Charty byla 
vytvořena jedna pracovní skupina, která každoročně podává mezinárodnímu společenství proti 
rakovině zprávu o pokrocích zaznamenaných v každé oblasti o které Charta vypovídá. 
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OOOZZZDDDRRRAAAVVVNNNÉÉÉ   PPPOOOBBBYYYTTTYYY      
V roce 2005 pořádáme tyto ozdravné pobyty pro onkologické pacienty: 

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     (obsazeno) 
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 3. 11. – 13. 11. Česká republika, Karlovy Vary (Informace otiskneme později.) 

12. 4. 11. – 20. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 

Třetí turnus do Švýcarska je obsazený. Je možno se registrovat pouze jako náhradník. 

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: 
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Zdravotní indikace.  
Pobyt je vhodný k psychické a fyzické rehabilitaci pacientů po primární onkologické terapii. 
Pobyty jsou za doprovodu lékaře.   

Kritéria účasti.  
Pobytů se mohou zúčastnit onkologičtí pacienti po ukončené primární onkologické terapii. O 
zařazení na pobyt rozhoduje praktický lékař a onkolog podle aktuálního zdravotního stavu 
pacienta.  

Zájemce o ozdravný pobyt vyplní a odešle předběžnou přihlášku. Na předběžné přihlášce se lze 
přihlásit na více pobytů. Pokud se na některý pobyt chcete přihlásit pouze v případě, že byste se 
nedostali na jiný požadovaný pobyt, uveďte do prázdného okénka, že jde o pobyt „náhradní“. 

V případě, že je k dispozici volné místo u požadovaného ozdravného pobytu, obdrží zájemce 
informační materiály a řádnou přihlášku. Tuto řádnou přihlášku je nutno vyplnit, potvrdit 
praktickým lékařem a onkologem a doporučeně odeslat. (Při větším počtu zájemců mají 
přednost ti pacienti, kteří ještě na daném pobytu nebyli.) 

Celková částka za pobyt musí být včas zaplacená. (Neplaťte na účty pobytů své členské 
příspěvky. Ty je třeba poukázat na základní účet.) 

U pobytů v České republice, v Řecku a ve Francii mohou být pacienti pojištěni u kterékoli 
pojišťovny. Pobyt není limitován věkem. Je možné vzít s sebou rodinného příslušníka, popř. 
známého.  

Pobyty ve Švýcarsku a v Chorvatsku jsou určeny těm onkologickým pacientům ve věku od 18 do 
70 let, kteří jsou pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

Zrušení účasti na pobytu.  
Při jakékoliv změně, zejména zdravotního stavu a při zrušení účasti na pobytu informujte pí 
Pliczkovou v kanceláři ARCUS-ONKO CENTRUM v České Lípě (tel.: 487 522 259).  

Stornopoplatky k pobytům.  
100% ceny vracíme v případě neschválení naším revizním lékařem.  

0 - 3 dny před odjezdem - 80 % z ceny vracíme na základě lékařské zprávy   

4 - 5 dní před odjezdem - 50 % z ceny vracíme na základě lékařské zprávy  

3 - 13 dní před odjezdem - 100% stornopoplatek  

14 - 29 dní před odjezdem - Stornopoplatek 1.000,- Kč 

30 - 60 dní před odjezdem - Stornopoplatek 500,- Kč 

V případě, že Vaše místo bude obsazeno náhradníkem, je stornopoplatek pouze 100,- Kč. 

Telefonní infolinka:  
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 a 
Česká republika). 
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ŠVÝCARSKO - Švýcarské Alpy – Melchtal - „Widderhuis“ 
Zdravotní indikace: Je tu nejčistší oblast ve Švýcarsku, krásné, čisté a zdraví prospěšné 
prostředí. 
Doprava je zajišťována kvalitním klimatizovaným autokarem, ve kterém se sice neposkytují 
během cesty nápoje, ale ty si lze zakoupit při pravidelných zastávkách. 
Ubytování je zajištěno v penzionu Widderhuis, kde je k dispozici kuchyně s přilehlou jídelnou, 
dvě učebny, stolní tenis, stolní fotbal, televize a video. U penzionu se nachází hřiště a ve 
vedlejší budově lze využívat plně vybavenou tělocvičnu klášterní školy. Ve 2 – 3 lůžkových 
pokojích je k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou. WC a sprchy jsou na každém patře. 
Stravování je pětkrát denně. Dostanete snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři. Nechybí 
ani celodenní pitný režim, tj. min. 3 litry tekutin denně. V případě celodenního výletu obdrží 
každý účastník balíček na cestu.   
Popis místa: Malebná horská vesnička Melchtal se nachází  25 km pod Luzernem v nadmořské 
výšce 890 m. Pobytové místo je oblíbeným východiskem k různým turistickým trasám. 
Nedaleko, asi 3 km, se nachází lyžařské středisko s mnoha vleky, kabinkovou a sedačkovou 
lanovkou. Těmi se můžete nechat vyvézt k jezerům až do nadmořské výšky 1960 m. Je to 
nádherné místo k procházkám okolo jezer po vyznačených turistických trasách.    
Okolí: Luzern - krásné město u jezera známé svými dřevěnými mosty. Nachází se tu 
„Ledovcové muzeum“ s oblíbeným zrcadlovým bludištěm a rozsáhlé „Dopravní muzeum“. Flüeli-
Ranft je zase poutní místo, kde se narodil a žil švýcarský světec „Bruder Klaus“. Přímo u jezera 
se rozprostírá městečko Sachseln, kde je „Bruder Klaus“ pohřben. Městečko Sarnen nabízí 
projížďku lodí po Sarnenském jezeře nebo výlet kabinkovou lanovkou k jezerům.   

 
Foto: MUDr. Jiří Lepš 
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ŘECKO -  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. 

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. 

ŘECKO - 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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FRANCIE – Franc. riviéra - Záliv St. Tropez - Port Grimaud 
Zdravotní indikace: Tato oblast je vhodná zvláště pro rehabilitaci onemocnění horních cest 
dýchacích a atopických ekzémů. Nejvíce však láká k odpočinku a regeneraci sil. 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.  
Doprava: Doprava na ozdravný pobyt je zajišťována autobusem Karosa s dálkovou úpravou. 
Ubytování: Ozdravné pobyty se konají ve čtyřhvězdičkovém kempu s vlastní písečnou pláží, 
nádhernou okolní krajinou a možností výletů za poznáním a historií. Kemp leží přímo u moře 
v zátoce St. Tropez a patří mezi nejlepší kempy ve Francii.  
Ubytování je v obytných karavanech, které jsou děleny na několik místností. Je tu pokoj se 
dvěma oddělenými lůžky, ložnice s dvojlůžkem, obývací část s možností dalších dvou lůžek, 
kuchyňská část – veškeré nádobí pro 6 osob, koupelna se sprchovým koutem a WC. Nutno vzít 
s sebou vlastní povlečení nebo je lze pronajmout za Kč 200,- na osobu. Každý karavan má 
vlastní venkovní posezení.    
Stravování formou servírované stravy je zajištěno v české letní restauraci. V areálu jsou 
k dispozici prodejny potravin, restaurace, obchůdky, diskotéky. Česká restaurace a doplňkový 
prodej za české koruny jsou příjemnou výhodou. Je ale samozřejmě možné i samostatné 
stravování.    
Popis místa: V těsné blízkosti kempu je např. městečko Port Grimaud postavené na vodě a 
známé jako francouzské Benátky. Prostě je to atraktivní, "na oblečení nenáročné místo".  
Okolí: Na místě je možno zakoupit výlety do Monaca, Grand Canyon Verdon, Antibes – 
Marineland (cvičené kosatky, delfíni, tunel se žraloky, tobogány), Toulon a Marseille, St. Tropez. 
V ceně pobytu je zahrnuta doprava autobusem, ubytování v karavanu do šesti osob, pobytové 
taxy, delegát a základní zdravotní pojištění v zahraničí. 
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CHORVATSKO - Crikvenica - „Ad Turres“ 
Ubytování je v pavilónech, které jsou součástí hotelového komplexu AD TURRES. Pavilony 
jsou v borovém lese ve strmějším svahu nad mořem necelé 2 km severně od centra města. 
Vybavení: recepce, směnárna, restaurace, terasa, TV místnost, venkovní bazén, 
parkoviště. V blízkosti se nachází hotel OMORIKA, kde je též možnost kulturního vyžití 
(kavárna, taneční parket...) Mnoho kaváren je také přímo na pláži.  Ubytování je hotelového 
typu. Třílůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. 

Popis místa: Jedno z nejvýznamnějších center evropské lázeňské turistiky. K přednostem 
Crikvenice patří pozvolné přírodní oblázkové pláže a velmi příjemné podnebí. Tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, vodní sporty na pláži …  
Okolí: Městečko, letovisko a lázně Crikvenica leží při magistrále na úpatí Velké Kapely. Své 
dnešní jméno získalo podle chrámu zdejšího pavlánského kláštera (chorvatsky kostel se řekne 
crkva), který založil počátkem 15. století bán Nikola Frankopan. Původně se zde nacházelo 
římské sídliště Ad Turres. 

Rekondiční pobyt v Karlových Varech se koná od 3. do13. listopadu 2005. Dosud nemáme 
k dispozici rozhodnutí o dotaci z MZ ČR, proto nemůžeme zatím uvést cenu a další podrobnější 
informace. Na tento pobyt mohou jet i rodinní příslušníci, na které se dotace nevztahuje. 

Další informace o ozdravných pobytech najdete na internetu na www.arcus-oc.org. 
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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 Money 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).  

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         222000000555   

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

 

Materiální pomoc 
Ježek – Software, Česká Lípa  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak nám můžete pomoci? Finančně či materiálně. Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme 
pro daňové účely potvrzení či darovací smlouvy (zák. ČNR č. 586/92 Sb. o daních z příjmu, § 20 
pro právnické a § 15 pro fyzické osoby, § 628 občanského zákoníku). 
 
Úhradu členského příspěvku doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš 
níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné číslo člena. Dalším způsobem úhrady je 
platba složenkou typu C, které jsou k dispozici na každé poště. Minimální členský příspěvek na 
rok je 200,- Kč. Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v České Lípě. Číslo 
účtu ARCUS – ONKO CENTRA u GE Money Bank je: 264503-824/0600. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Adresát 

 


