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ZZZEEE   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA   AAARRRCCCUUUSSSUUU   
Informace o kanceláři ARCUS - ONKO CENTRA Praha    

V pražském ARCUS – ONKO CENTRU nás můžete navštívit denně, vždy mezi 9.00 a 12.30 
hodinou. Naši kancelář v Praze snadno najdete v pasáži Světozor, vchodem z Vodičkovy ulice. 
Vpravo od hlavního vchodu do kina Světozor je vchod do administrativní budovy LIGNA. 
Kancelář je v prvním poschodí, číslo dveří 119. Vrátnému sdělíte číslo naší telefonní linky 2133. 
Můžete se tu poradit o svých momentálních problémech, získat předběžné přihlášky a složenky 
k ozdravným pobytům i členství, nahlédnout do bulletinů či získat naučné brožury Arcusu,  
zaplatit členský příspěvek. Zároveň je zde denně provozována poradenská telefonní linka "Život 
bez únavy".  

Těšíme se na Vás.   
Eva Šemberová  

KKKAAALLLEEENNNDDDÁÁÁŘŘŘ   
V sídle Europy Donny ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze – Krči (budova A1, 

v přízemí, ke konci chodby) se 16. 3. a 20. 4. 2005 od 9.00 do 12.00 hod koná "Cvičení, SU-
JOK, GH extrak" paní Libuše Žamberské.  

Pravidelný pořad Klíč vysílaný na ČT1 bude 24. 3. 2005 věnován zajímavému tématu 
"Vztah pacienta a lékaře".  

Od 15. do 17. dubna 2005 pořádáme v České Lípě odborný seminář „Onkologická 
prevence a následná péče“. 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 České republice.  

Oba další květnové pobyty ve Švýcarských Alpách jsou již obsazené a je možno se přihlásit 
pouze jako náhradník(ice). 

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. 

ZZZEEE   SSSVVVĚĚĚTTTAAA   
 Dne 8. března 2005 při oslavách Mezinárodního dne žen v Ženevě vyzvala Isabel 

Mortara, ředitelka International Union Against Cancer (UICC) ženy celého světa k aktivnímu 
a důslednému prosazování zásad prevence rakoviny žen. 

21. – 25. března 2005 proběhne v egyptské Káhiře mezinárodní konference o rakovině 
v rozvojových státech světa. 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 9.  
Screening tlustého střeva a konečníku.  
Ze zahraničních materiálů přeložila a upravila Helena Cuhrová 

Ženy a muži od 50 let by se měli účastnit  screeningu tlustého střeva a konečníku, 
zajišťovaného podle kvalitativních směrnic Evropského společenství. 

Pro správné určení polypů, předzhoubných poškození a nádorového onemocnění tlustého 
střeva a konečníku je ideální screening. V druhé polovině minulého století vzrostly možnosti 
provádění screeningu u většího množství pacientů.  

Faecal occult blood guaiac test cards (FOBT) byl poprvé použit v šedesátých letech, v 
sedmesátých letech pružný sigmoidoskop, který nahradil neohebný sigmoidoskop, poprvé 
použitý v roce 1870 a kolonoskopie, která je používána od roku 1970. 

Screening se provádí každoročně nebo jednou za dva roky. Z náhodných testů vyplývá, že 
při screeningu se úmrtnost pacientů sníží o 16%.  

Flexibilní sigmoidiskopie je alternativní nebo doplňkovou metodou screeningu. 
nejefektivnější a nejšetrnější metodou je kolonoskopie.  Výsledky rozsáhlého výzkumu 
efektivnosti této metody budou k dispozici v roce 2005 nebo 2006. 

Navzdory tomu, že je zřetelně výhodné provádět screening tlustého střeva a konečníku, 
většina obyvatel technicky vyspělých zemí o něj nejeví zájem. Přitom by čtvrtina nemocných 
mohla přežít. 

Co můžete sami udělat pro to, abyste rakovině tlustého střeva a konečníku předešli? 
Jezte potraviny bohaté na vlákniny. Konzumujte dostatek ovoce, zeleniny a cereálií.  
Dbejte na to, aby množství energie odpovídalo energetickému výdeji. Udržujte si ideální 

tělesnou hmotnost.  
Konzumujte 0,8 g bílkoviny na kg tělesné váhy.  
Tuky by měly tvořit maximálně 30 – 35 % energetického příjmu, z toho množství nasycených 

tuků (obsažených v živočišných tucích) by mělo tvořit maximálně 30 %. Je tudíž vhodné zaměnit 
živočišné tuky za rostlinné, obsahující tuky nenasycené.  

Omezte kouření či nejlépe kouřit přestaňte. Množství alkoholu by nemělo přesahovat 20 - 30 
g/den.  

Zařaďte do jídelníčku v dostatečném množství mléčné výrobky, výhodné jsou zakysané 
mléčné výrobky s živou flórou.  

Dbejte na dostatečnou fyzickou aktivitu. Pohyb povzbuzuje peristaltiku a tím zkracuje dobu 
kontaktu karcinogenů se sliznicí tlustého střeva.  

Vyvarujte se negativního stresu. 
 
Bibliografie:  
European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.  
Kohout, Pavel: Rakovina tlustého střeva a konečníku. Výskyt onemocnění a faktory jej ovlivňující. Fórum zdravé 
výživy 2005. 
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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     (obsazeno) 
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 

(obsazeno) 
7. 1. 9. – 15. 9. Chorvatsko, Crikvenica 4.800,- Kč     (obsazeno) 
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  

(obsazeno) 
10 23.9. – 3. 10. Česká republika, Jeseníky, „Barborka“ 2.700,- Kč 
11. 21. 10. – 6. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 
12. 3. 11. – 13. 11. Česká republika, Karlovy Vary (Informace otiskneme později.) 

13. 4. 11. – 20. 11. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 
Na obsazené pobyty je možné se registrovat pouze jako náhradník(ice). 
 

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. (Platby Chorvatska a Švýcarska na účet 
20001-264503-824/0600, ostatní platby  na základní účet  264503824/0600.) 
U pobytů v České republice, 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 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 paní 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  
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). 

Foto: MUDr. Jiří Lepš 
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ČESKÁ REPUBLIKA 
Jeseníky - „Horská chata Barborka“ 

V tomto čísle bulletinu Vám představíme pobyt v chatě Barborka v Jeseníkách (Malá 
Morávka – Ovčárna, Karlova Studánka, tel.: 554 779 016). 

Horská chata Barborka je nejvýše 
položená horská chata s celoročním 
provozem 1 400 m. n. m. V okolí se nachází 6 
sjezdovek různé obtížnosti. Možnost 
zapůjčení lyžařské výzbroje u vleků. 
Alternativou k zimním radovánkám je možnost 
využití vodoléčebného programu v Karlově 
Studánce, případně krytého bazénu a sauny v 
přilehlém okresním městě Bruntál (20 km) a 
Břidličné. V letním a podzimním období jsou 
zde výborné podmínky pro turistiku a 
cykloturistiku. Přímo u Barborky je prameniště 
řeky Bílé Opavy proslulé svými vodopády 
které jsou vzdáleny pouze 1,5 km od zařízení. 
V bezprostředním okolí zařízení jsou ideální 
podmínky pro sběr lesních plodů, zvláště 
borůvek a hřibů. Nejbližší koupaliště je ve 

Vrbně p. Pradědem (7 km). Také je možnost využít léčebných programů v Karlově Studánce. V 
chatě se nachází restaurace s kuchyní s celodenním provozem, možnost posezení u krbu. 
Noční bar – pátek, sobota. Na každém pokoji je umyvadlo s teplou a studenou vodou, sociální 
zařízení je společné na patře. Hostům slouží k odpočinku i klubovna vybavená TV, stolní tenis, 
kulečník, stolní fotbal, tělocvična, SAUNA, masážní vana. 

Důležité informace: 
Stravování:  polopenze!!! 
Ubytování je možné od 12:00 hodin, začínáme večeří v 18:00 hodin. 
Doprava je individuální, můžete si zvolit buď vlastní nebo veřejnou dopravu  
Parkování: přímo u horské chaty Barborka, možnost v omezeném množství parkování na 

Ovčárně, další parkoviště Na Hvězdě, U Hubertusu. 
Autobusové spojení: Karlova Studánka – Hvězda a kyvadlovou dopravou na Ovčárnu, poté 

500 m pěšky. 
Vlakové spojení: Malá Morávka – odtud autobusem do Karlovy Studánky – Hvězda a 

kyvadlovou dopravou na Ovčárnu, poté 500 m pěšky. 
Na předchozí straně našeho bulletinu máte k dispozici předběžnou přihlášku, kterou prosíme 

pečlivě vyplňte a neopomeňte žádný z údajů, protože každý z nich je pro nás důležitý. 
Částka k zaplacení je 2.700,-- Kč. Pro platbu můžete použít přiloženou složenku, kde vyplňte 

zbývající údaje, při platbě převodem nezapomeňte uvést jako v.s. Vaše rodné číslo a specifický 
symbol. Bližší informace na 487 522 259 nebo info@arcus-oc.org.  
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EEEDDDUUUKKKAAACCCEEE   
Seminář v České Lípě  
„Onkologická prevence, léčba a následná péče“ 
 

Občanské sdružení ARCUS - ONKO 
CENTRUM Česká Lípa je v rámci svého 
edukačního programu ve dnech 15. až 17. 
dubna 2005 pořadatelem českolipského 
semináře pro onkologické pacienty.  

Součástí programu budou přednášky 
našich odborníků, zaměřené na nejnovější 
trendy v oblasti prevence zhoubných 
nádorových onemocnění, onkologické 
terapie a následné psychosociální péče o 
onkologické pacienty. Ani letos nebudou 
chybět večerní společenské programy. 
Podrobné informace Vám přineseme 
v dubnovém čísle našeho bulletinu a na 
internetových stránkách www.arcus-oc.org. 

Nad seminářem převzal záštitu 
náměstek ministryně zdravotnictví MUDr. 
Dalibor Štambera. 
Další odborný seminář se bude tradičně 
konat od 7. do 9. října 2005 ve Znojmě. 

 
ARCUS - ONKO CENTRUM 

nám. Osvobození 451, 470 01  Česká Lípa 

Přihláška na seminář „Onkologická prevence, léčba a následná péče“ 

� Česká Lípa  15. – 17. dubna 2005  

� Znojmo  7. –  9. října 2005  
(Křížkem označte seminář, kterého se chcete zúčastnit.) 
 
Jméno: 
 

Příjmení Titul: 

Adresa: 
 

PSČ: 

Telefon: 
 

E-mail: 

Datum: 
 

Podpis: 

 
 

Foto: Mgr. Jaromír Polák 
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PPPRRRÁÁÁVVVOOO   
Evropská charta práv pacientů 
Prezentovaná v Bruselu 15.11.2002 
Článek 35 z charty základních práv 
 

14 práv pacientů 
1. Právo na prevenci. Každý občan má právo na patřičnou péči, aby mohl předcházet 
nemocím. 

2. Právo přístupu. Každý občan má právo na zdravotní péči podle potřeb svého zdravotního 
stavu. Zdravotnické služby musí zaručit stejný přístup a zacházení bez rozdílu věku a 
společenského postavení. 

3. Právo na informace. Každý občan má právo na informace o svém zdravotním stavu, o 
zdravotnických službách, jak je použít a o výsledcích vědeckého výzkumu. 

4. Právo na souhlas. Každý občan má právo na všechny informace, které mu umožní 
spoluúčast na rozhodování o jeho zdraví. 

5. Právo volby. Každý občan má právo si vybrat léčbu a poskytovatele na základě 
dostatečných informací. 

6. Právo na soukromí a ochranu osobních dat. Každý občan má právo na ochranu 
osobních dat týkajících se diagnózy a léčby, právo na soukromí při zdravotnických výkonech. 

7. Právo na respektování pacientova času. Každý občan má právo na potřebné ošetření 
v krátké, předem domluvené časové lhůtě. 

8. Právo na dodržování kvality péče. Každý občan má právo na přístup ke kvalitní 
zdravotní péči odpovídající předem určeným standardům. 

9. Právo na bezpečnou léčbu. Každý občan má právo ochrany před nefunkčními 
zdravotnickými výkony, zařízeními a léky, které by mohly poškodit jeho zdraví. 

10. Právo na nové postupy. Každý občan má právo na přístup k moderním léčebným a 
diagnostickým procedurám prováděným podle mezinárodních standardů. 

11. Právo na ochranu před utrpením a bolestí. Každý občan má právo na péči, která mu 
poskytne co nejmenší utrpení a bolest v každé fázi jeho nemoci. 

12. Právo na individuální péči. Každý občan má právo na individuální diagnostickou a 
terapeutickou péči přizpůsobenou jeho osobním potřebám. 

13. Právo na stížnost. Každý občan má právo si stěžovat v případě, že byl léčbou poškozen 
nebo s ním nebylo adekvátně zacházeno. 

14. Právo na náhradu. Každý občan má právo na patřičnou náhradu v rozumně krátké době 
v případě, že byl poškozen při zdravotní péči. 
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OOOBBBČČČAAANNNSSSKKKÁÁÁ   SSSDDDRRRUUUŽŽŽEEENNNÍÍÍ   
VIOLKA 
Občanské sdružení onkologických pacientů Třebíč 
Miroslav Marek, místopředseda sdružení 

 
Občanské sdružení Violka je jediným, které sdružuje pacienty 

postižené rakovinou v okresu Třebíč. Zrodilo se roku 2002 z klubu 
Diana, který měl v té době za sebou desetiletou existenci. Domnívali 
jsme se, že bude správné a potřebné postarat se sami o sebe, ale také 
navázat kontakty s jinými sdruženími a kluby stejně postižených. Dnes 
jsme v kontaktu s Ligou proti rakovině v Praze i Brně, s ARCUS – 
ONKO CENTREM v České Lípě i Znojmě a Ústeckým Arcusem, kluby 
v Opavě, Novém městě na Moravě a věříme, že se bude okruh přátel 
nadále rozšiřovat. 

Činnost Violky spočívá v tom, že se pravidelně každý měsíc scházíme na členské schůzi, 
každý čtvrtek dopoledne mohou přijít zájemci z řad našich členů, jejich rodinných příslušníků a 
zájemců o naši práci i členství ve sdružení. Tato setkání nám umožňují dvě místnosti v budově 
polikliniky, které pronajal Městský úřad za symbolickou cenu a kde jsme zřídili klubovnu i 
kancelář. Tu máme vybavenou počítačem s tiskárnou taktéž od města, do klubovny nám úřad 
daroval stoly a nám se podařilo levně koupit židle i nábytkovou stěnu. Když nám přišly zazpívat 
děti z mateřské školy při slavnostním otevírání tehdy ještě prázdných, ale vymalovaných prostor, 
ani nás nenapadlo, v jak krátké době se nám naše záměry podaří uskutečnit. 

Hlavní náplní práce správní rady 
Violky je zajišťování ozdravných pobytů. 
Pokládáme je za velice prospěšné pro 
získávání psychické i fyzické stability, 
vyrovnání se s nemocí, zvýšení 
odolnosti vůči stresu a vytváření 
kladného vztahu vůči všem postiženým. 
Díky pražské Lize proti rakovině, 
ARCUSU – ONKO CENTRU v České 
Lípě a Ústeckému Arcusu bylo 
v loňském roce 22 členů Violky na 
pobytech v tuzemsku i zahraničí. Jak 
blahodárně působí setkání 
s nádhernými lidmi při těchto pobytech 
se slovy dá jen těžko popsat. 

Neméně potřebné je podle našeho 
názoru zúčastňovat se seminářů i jiných 
setkání. Ty jsou vždy velmi dobře 
připraveny lékaři, onkology a 
psychology. Podnětné jsou rovněž 
přednášky rehabilitačních pracovníků a 
propagátorů zdravé výživy. Proto obsazujeme nám nabídnuté účasti na seminářích dvěma 
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členy, jimž hradíme poplatky i cestovné. Ti nás na nejbližší schůzi o všem informují. Rovněž 
jsme odsouhlasili poskytnout finanční příspěvek každému účastníku ozdravného pobytu. To 
nám umožňují finanční zdroje od několika soukromých sponzorů a městských a obecních úřadů, 
z jejichž obcí jsou naši členové, ale i vlastním přičiněním. V loňském roce jsme poprvé 
vypracovali grantový program města Třebíče „Zdravé město“ a zúčastnili se Květinového dne. 
Spolu se studentkami Střední zdravotní školy jsme poslali na konto Ligy proti rakovině 93 256,-
Kč a jsme rozhodnuti vše letos opakovat. 

Poslední skupinou aktivit jsou akce pořádané v klubu nebo výlety po pamětihodnostech a 
zajímavostech okresu nebo v samém městě Třebíči, jehož památky jsou zapsány v seznamu 
UNESCO, na což jsme náležitě pyšní. Z přednášek v klubu se velmi líbily: „Den zdravé výživy“ 
s ochutnávkou, přednáška psycholožky, která je členkou sdružení „Jak si navzájem pomáhat“ a 
beseda s onkologem na téma „Život onkologických pacientů po léčbě“. Ženy připravují další 
akce: malování na sklo, vyšívání a jiné. 

Dění ve Violce je čilé a pestré. Kdokoli z 33 žen a 4 mužů, členů Violky, může realizovat svůj 
nápad, kdykoliv se v klubu setkat a tak zapomenout alespoň na chvíli na starosti. To Violka přeje 
spolu s mnoha úspěchy a zdravím všem, kdo budou číst tyto řádky. 

VIOLKA 
občanské sdružení onkologických pacientů 
Obránců míru 491/41 
67401 Třebíč 

 

Europa Donna 
Úspěšná výstava paličkované krajky 
Danica Ševčíková 

Dne  25. února  se  v sídle  Europa  Donna,  které  je  ve  Fakultní  Thomayerově  nemocnici  
v  Praze 4  -  Krči,   konala  prodejní výstava  paličkované krajky rodinné firmy Jana Jelena z 
Opravy. 

Za kolébku krajky je považována Itálie (16. století), pak se rozšířila do celé Evropy, 
především do Belgie,  kde v 18-tém století dosáhla vrcholu. 

Pan Jelen předváděl techniku paličkování, jeho žena i on byli vždy ochotni podat odborný 
výklad a poradit při výběru vystavovaných předmětů. 

Kromě krásných obrázků, zvonků a různých maličkostí zde byla též vejce ozdobená 
paličkovanou krajkou, která nám připomněla blížící se Velikonoční svátky a vzbudila velký zájem 
návštěvníků, mezi kterými byli i zdravotníci a personál nemocnice. 

Pro velký úspěch jsme domluvili s manželi jelenovými další termín výstavy na polovinu 
listopadu letošního roku. Všechny zájemce srdečně zveme. 
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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 (budova A1, přízemí). 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   

Přehled sponzorských darů a dotací v roce 2005 
Dary a dotace nad 1.000.000,- Kč 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 

Materiální pomoc 
Ježek – Software, Česká Lípa  
 

 

JJJAAAKKK   NNNÁÁÁMMM   MMMŮŮŮŽŽŽEEETTTEEE   PPPOOOMMMOOOCCCIII???      
Finanční dary a materiální pomoc 
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). 

Členské příspěvky 

Minimální členský příspěvek na rok je 200,- Kč. 

Úhradu členského příspěvku doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš 
níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné číslo člena.  

Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA: 

GE Money Bank. Číslo účtu 264503-824 / 0600. 

Dalším způsobem úhrady je platba složenkou typu C, které jsou k dispozici na každé poště.  

Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v České Lípě. 
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