
 
 
 
 
 
 
 

Měsíčník občanského sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM 

107 
KVĚTEN 2005 

 

 
 
 

Z OBSAHU:  
 

� Evropa proti rakovině 11. Věnujte se zdravé fyzické aktivitě � 
� Ozdravné pobyty pro onkologické pacienty v roce 2005 �  

� Onkologický seminář v České Lípě � 
� Zákaz reklamy tabákových výrobků � 
� Karcinogeny: PVC - polyvinylchloridy � 

 
 

 

 
Vydává: ARCUS – ONKO CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01  Česká Lípa; 
e-mail: info@arcus-oc.org; www.arcus-oc.org; telefon/fax: 487 522 259,  487 825 802. 



 
 

2 

ZZZEEE   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA   AAARRRCCCUUUSSSUUU   
Od 15. do 17. dubna 2005  se v České Lípě konal odborný seminář „Onkologická 

prevence, léčba a následná péče“. Seminář se konal pod záštitou náměstka ministryně 
zdravotnictví MUDr. Dalibora Štambery a starostky Města Česká Lípa Hany Moudré. 

Dne 20. dubna 2005  se v sídle Europy Donny ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze 
– Krči uskutečnilo setkání onkologických pacientů v rámci „Cvičení, SU-JOK, GH extrakt “, pod 
vedením paní Libuše Žamberské. Setkání proběhlo v přátelské pohodě, přítomní se zájmem 
sledovali výklad a následné ukázky paní Žamberské. 

První rekondiční pobyt pro onkologické pacienty v tomto roce se konal v Melchtalu ve 
Švýcarských Alpách  od 22. dubna do 8. května 2005. 

Děkujeme firmě VEST-IZOL a.s.,  která podpořila náš onkologický seminář konaný v České 
Lípě. Firma sponzorovala zajímavý kulturní program, jehož součástí byla návštěva a prohlídka 
zákupského zámku včetně zajištění autobusové dopravy. Na místě setkání byl pro účastníky 
také připraven raut. 

KKKAAALLLEEENNNDDDÁÁÁŘŘŘ   
Oba květnové pobyty ve Švýcarských Alpách jsou již obsazené  a je možno se přihlásit 

pouze jako náhradník(ice). V průběhu roku se pak uskuteční další ozdravné pobyty ve Francii, 
Chorvatsku, Švýcarsku, Řecku a České republice. 

V sobotu 11. června 2005 se v Poděbradech koná další odborný seminář „Onkologická 
prevence a následná péče“. 

Další sezení a cvičení „Cvičení, SU-JOK, GH extrakt “ se uskuteční v úterý 14. června 
2005 mezi 9.00 a 13.00 hodinou v sídle Europy Donny ve Fakultní Thomayerově nemocnici 
v Praze – Krči. Těšíme se na další zájemce a v případě většího zájmu můžeme počet sezení 
rozšířit. Na shledanou se těší Libuše a Danica. 

ZZZEEE   SSSVVVĚĚĚTTTAAA   
Přinejmenším každému druhému úmrtí na rakovinu ve Spojených státech by bylo možné 

se vyhnout, kdyby byly dodržovány rady odborníků. Vyplývá to ze studie Americké společnosti 
pro rakovinu (ACS), jejíž výsledky prezentoval epidemiolog Michael Thun v americké Atlantě. 

Ten, kdo se vzdá kouření, kontroluje svou váhu, má dostatek pohybu a dbá na 
vyváženou stravu , může riziko většiny druhů nádorů podle studie ACS snížit o zhruba 60 
procent . 

Podle výpočtů ACS zemře v tomto roce na rakovinu 570 280 Američanů. Téměř každé třetí 
úmrtí (168.000) bude podle výpočtů možné připsat na konto mnohaletého konzumu tabáku. 
Další třetina (190.000) bude podle studie způsobena nezdravými návyky. 

Ochranou proti ohrožení života rakovinou by mohly být testy umožňující včasně rozpoznání 
rakoviny prsu, tlustého střeva a dělohy, ovšem za předpokladu, že lidé budou rovněž patřičně 
dodržovat doporučení odborníků, zdůraznil Thun při prezentaci studie. (mc) 
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SSSEEEMMMIIINNNÁÁÁŘŘŘEEE   
Onkologický seminář v České Lípě 
Ilsa Pliczková 

 

Ve dnech 15.4. – 17.4.2005 se opět konal 
seminář v České Lípě pod názvem 
„Onkologická prevence, léčba a následná 
péče. Záštitu nad seminářem převzali Hana 
Moudrá – starostka Města Česká Lípa a 
MUDr. Dalibor Štambera – náměstek 
ministryně zdravotnictví ČR.  

 Seminář zahájila ředitelka ARCUS – 
ONKO CENTRA Jana Koželská a proslov měl i 
ředitel českolipské nemocnice Ing. Vacek. 
Zahájení se zúčastnil také Ing. Březina z KÚ 
v Liberci. Velká posluchárna Nemocnice 
s poliklinikou se naplnila členy ARCUS – 
ONKO CENTRA z různých míst naší republiky, 
zajímavé přednášky si přišli poslechnout také 
lékaři a sestřičky z českolipské nemocnice. 
Přednášky byly přístupné i široké veřejnosti. 
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Všechny přednášky lékařů: MUDr. Tesařové, CSc. z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK, 
MUDr. Truhlářové z Hygienické stanice Česká Lípa, MUDr. Pometlové z Lužické nemocnice 
Rumburk, prim. MUDr. Bartoše z Onkologického oddělení Krajské nemocnice v Liberci a  MUDr. 
Novotného, PhD. z Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK byly velmi zajímavé a hodnotné. Dále 
přednášeli PhDr. Štěpanovič, PhDr. Kořán, CSc., který přednášku doplnil zážitky ze Srí Lanky, 
Mgr. Koudelková, paní Žamberská a RNDr. Oliveriusová, CSc., poradce televizního pořadu 
Prima vařečka. Na téma Onkologický pacient a ekologie přednášel pan Horčic. Místo přednášky  
paní Pliczkové o novinkách PZT se podařilo zajistit ukázky novinek speciálně upravených 
podprsenek, plavek a epitéz firmou AMOENA Praha zastoupenou Bc. Odlovou.  

Účastníci semináře získali nejen hodnotné informace, které budou předávat dál, ale byl pro 
ně zajištěn i společenský večer, kde bylo taneční vystoupení pod vedením G. Brázdové a módní 
přehlídka modelů salónu Donát paní Polanské.  

Na programu byla také prohlídka města s historikem panem Smejkalem z Okresního 
vlastivědného muzea a překvapením byla prohlídka zámku v Zákupech, kde účastníky semináře 
přivítala starostka města Zákupy paní Hudáková. Odvoz z České Lípy do Zákup a zpět 
sponzorsky zajistila firma VEST – IZOL, a.s. Zákupy a kromě toho byl na místě setkání 
připraven společenský raut.  

Účastníci se vrátili v neděli domů spokojeni a obohaceni o nové poznatky a zkušenosti. 
 
 

Pozvánka 

na odborný seminář  

Onkologická prevence a následná péče 
Poděbrady 11. 6. 2005 

 
 
Místo konání : Kulturní sál Kolonády, Poděbrady 
  
Moderuje:  PhDr. Kocinová S., Střední a Vyšší zdravotnická škola Havlíčkův Brod  
 
14:00 „Programy pomoci onkologickým pac ientům“ 
  Koželská J.,   ARCUS-ONKO CENTRUM Česká Lípa, předsedkyně představenstva 

14:10  „Prevence vybraných nádorových onemocnění“ 
            MUDr.Drbal J., zdravotní rada Jihomoravského kraje, Brno 

14:35   „Únava a anémie u nádorových onemocnění“  
            MUDr.Brichta M., FN Kálovské Vinohrady, Praha 

14:50    „Nezbytné složky výživy po onkologické léčbě a vhodné doplňky stravy“ 
            RNDr.Oliveriusová L., CSc.- poradce televizního pořadu Prima vařečka  

15:20    „Role nadačních fondů při zlepšení kvality péče o onkologicky nemocné - 
                        modelový příklad České myelomové skupiny, nadačního fondu“ 
  Doc. MUDr. Roman Hájek, CSc., Interní hematoonkologická klinika FN Brno 

15:40   „Psychoonkologie“  
         PhDr. Kořán M., Csc., Nemocnice na Homolce Praha 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 11.  
Každý den se věnujte zdravé fyzické aktivitě  
Ze zahraničních materiálů přeložila a upravila Helena Cuhrová 

Tělesná aktivita má na nádorová onemocnění zcela opačný účinek než nadváha nebo 
dokonce obezita.  

Je prokázáno, že určité druhy tělesné aktivity jsou prevencí nádoru tlustého střeva a zdá se, 
že i proti nádorovým onemocněním prsu, dělohy a prostaty je cvičení výbornou prevencí. 
Mimochodem - cvičení je výborná prevence i proti kardiovaskulárním chorobám. Cvičení je 
výborné i pro celkové okysličení organizmu. Zvláště při sedavém zaměstnání bychom měli cvičit 
alespoň hodinu a půl třikrát týdně. Většinu 
času svých víkendů bychom měli trávit 
aktivně a na čerstvém vzduchu.  

Musíme zdůraznit důležitost kontroly 
váhy a předcházení nadváze. I to je 
důležité pro předcházení všem druhům 
nádorových onemocnění.  

Světová zdravotnická organizace WHO 
doporučuje začít se zdravým životním 
stylem velmi brzy, i když užitek poznáme 
až mnohem později. Je dobré udržovat si 
index BMI mezi 19 a 25 a ti, kdo už mají 
nadváhu nebo jsou dokonce obézní by 
měli začít cvičit a odtučňovat, aby brzy 
dosáhli hodnoty pod 25. 

Znovu připomínáme výpočet indexu 
tělesné hmotnosti BMI (podle anglického 
Body Mass Index): svou hmotnost (kg) 
dělíme druhou mocninou své výšky (m2). 
Normální váhu máme při výsledku BMI 19 
- 24,9. Při výsledku BMI 25 - 29,9 již máme 
nadváhu a při BMI 30 - 40 trpíme obezitou. BMI nad 40 u ž představuje obezitu ohrožující život. 

Zdravý životní styl, cvičení a správná váha jsou nejlepší prevencí proti mnoha chorobám. 
Tým dr. S.G. Wannamethee z University College Medical School v Londýně sledoval po téměř 
devatenáct let 7 588 mužů ve věku 40 až 59 let. Poté, co byly vzaty v úvahu další rizikové 
faktory, jako je kouření, váha, spotřeba alkoholu a věk, zjistili výzkumníci, že „celkové riziko 
onemocnění rakovinou bylo významně sníženo pouze u mužů, kteří uváděli střední až vyšší 
úroveň fyzické aktivity, při mírné pohybové aktivitě nebyly prospěšné účinky zaznamenány.“ 
Muži, kteří intenzivně dvakrát či vícekrát týdně cvičili, měli o 24% nižší riziko onemocnění 
rakovinou vůbec a o 62% nižší riziko onemocnění rakovinou horního trávicího traktu.  

Bibliografie: 
European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.  
British Journal of Cancer 2001;85:1311-1316 
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OOOZZZDDDRRRAAAVVVNNNÉÉÉ   PPPOOOBBBYYYTTTYYY      
V roce 2005 se budou konat tyto ozdravné pobyty pro onkologické pacienty : 

1. 20. 5. – 5. 6. Švýcarsko, Melchtal, „Widderhuis“ (obsazeno) 
2. 2. 6. – 13. 6. Řecko, Saint Panteleimonas, „Stelios“ 7.900.- Kč – 10.400,- Kč 

+ 3.000,- Kč (stravování) 
3. 17. 6. – 26. 6. Francie , St. Tropez, Port Grimaud 5.990,- Kč + 1.540,- Kč 
4. 29. 8. – 7. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud (obsazeno) 
5. 1. 9. – 15. 9. Chorvatsko, Crikvenica (obsazeno) 
6. 4. 9. – 18. 9. Řecko, Leptokárie, „Asterios“ 11.600,- Kč + 3.200,- Kč 
7. 5. 9. – 14. 9. Francie, St. Tropez, Port Grimaud (obsazeno) 
8 23.9. – 3. 10. Česká republika, Jeseníky, „Barborka“ 2.700,- Kč 
9. 21. 10. – 6. 11. Švýcarsko , Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 
10. 3. 11. – 13. 11. Česká republika, Karlovy Vary 4.500,- Kč + 150,- Kč (LP) 
11. 4. 11. – 20. 11. Švýcarsko , Melchtal, „Widderhuis“ 4.200,- Kč 
Na obsazené pobyty je možné se registrovat pouze jako náhradník(ice). 

O pobyt v Karlových Varech 3.11. - 13.11.2005 je veliký zájem a zřejmě nebudeme moci všem zájemcům vyhovět. 
Zúčastnit se může 40 pacientů s lymfedémem, resp. s lékařským doporučením prevence lymfedému na přihlášce 
k pobytu. Máme zajištěno ještě 15 míst pro ostatní onkologické diagnózy, případně pro rodinné příslušníky. Během 
měsíce května budou zájemcům, kteří poslali předběžnou přihlášku rozesílány řádné přihlášky. 
  

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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PPPRRRÁÁÁVVVOOO   
Společně s některými kolegy poslanci jsem 

předložil návrh zákona o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky.   

Zákon obsahuje kromě zákazu kouření ve 
veřejných prostorech spojených s veřejnou 
dopravou (včetně zastávek hromadné dopravy) 
také zákaz kouření v uzavřených prostorech 
určených k veřejné zábavě, ale především na 
všech pracovištích. Česká republika by se tak 
zařadila po bok Irska a Švédska, které již zákaz 
kouření na pracovištích zavedly.   

Za porušení povinností vyplývajících ze zákona 
(porušení zákazu prodej tabákových výrobků či 
umožnění kouření na místech, kde je to zakázáno) 
by hrozila podnikateli - fyzické osobě pokuta až 50 
000 Kč, podnikateli - právnické osobě až 500 000 
Kč.   

Cílem návrhu zákona je především důsledná 
ochrana zdraví nekuřáků před škodlivými následky 
pasivního kouření a prevence vzniku závislosti na 
nikotinu. 

MUDr. Josef Janeček, poslanec KDU-ČSL 
V Praze dne 24. března 2005 

 

Zákaz reklamy tabákových výrobků 
MUDr. Josef Janeček, poslanec PS PČR 
Záznam projevu v Senátě 

Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni 
senátoři, chtěl bych, možná s trochou nostalgie říct, že letos je tomu 10 let, co jsem poprvé 
předložil návrh na zákaz reklamy tabákových výrobků. 

Za těchto 10 let, vážení páni senátoři a paní senátorky, zemřelo v naší republice na nemoci 
způsobené kouřením více než 200 tisíc lidí. Opakuji: více než 200 tisíc lidí zemřelo na nemoci 
způsobené kouřením za oněch 10 let, kdy diskutujeme o tom, zdali reklamu na tabákové 
výrobky zakázat či povolit. 

Důvody, které mě vedou k tomuto návrhu a k mému postoji, který se snažíme spolu s kolegy 
prosadit, jsou ve třech rovinách.  

Samozřejmě ta primární, základní rovina je rovina zdravotnická. Jak jistě víme naprostá 
většina úmrtí občanů v České republice je způsobena nemocemi kardiovaskulárními, čili 
nemocemi cév, nemocemi srdce, a nemocemi onkologickými. V těchto skupinách se tabák podílí 
zhruba na oněch 30 procentech úmrtí.  
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Nejde jenom o to, co se někdy v naší republice diskutuje, udává, nebo o to, o čem se 
diskutuje v kuloárech, že jsou postiženi jenom ti staří. Víme, a nezpochybňuje to dokonce ani 
tabákový průmysl, že i na léčení novorozenců a dětí do jednoho roku, které jsou poškozeny 
tímto výrobkem , protože někdo z jejich blízkých, maminka nebo příbuzní, užívají tabák, 
vydáváme každoročně kolem 100 milionů korun. Domnívám se, že už to by nás mělo vést k 
zamyšlení, zda je správné, aby legální výrobek, který zabije každého druhého svého 
konzumenta, se mohl v podstatně neomezeně distribuovat mezi našimi dětmi.  

Proč zrovna reklama? Vychází to z toho, že víme, že reklama je prostě přesvědčovací 
proces. Když se podíváme do návrhu zákona, resp. do současně platného znění zákona, 
můžeme si přečíst v definici reklamy, že reklama je působení, jehož smyslem a cílem je kromě 
jiného zvýšit spotřebu a prodej zboží, čili zvýšit spotřebu a prodej zboží, který způsobuje takový 
objem onemocnění, že naše zdravotnictví na léčení těchto onemocnění musí každoročně 
vydávat přibližně 29 miliard korun .  

Rád bych vás poprosil, abyste si to srovnali s tím, co často slyšíme v našich sdělovacích 
prostředcích, jaký problém je v našich nemocnicích, protože jim chybí zhruba pět, šest milionů 
korun. Tady, vážení kolegové, vydáváme na léčení nemocí, které vůbec nemusely vzniknout, 
přibližně 29 miliard korun.  

Je pravda, že v podtextu, a mluvme o tom otevřeně, se někdy uvádí, je to fakt, že kouření z 
hlediska zdravotního je šílenost . Když se dnes podíváte na webové stránky hlavních 
producentů tabákových výrobků, tak ani tito producenti škodlivost svých výrobků nezpochybňují, 
nicméně se dodává: je to zdravotně hrozné, ale, vážení přátelé, co naplat, je to dobrý kšeft. Co 
přece bude dělat státní pokladna, když klesne výnos spotřební daně?  

Na základě tohoto uvažování, že totiž lidský život je ve srovnání s penězi nicotností a 
že peníze mají být až na prvním místě, byla zpracována na zakázku tabákového průmyslu tato 
studie, která byla rozdána poslancům ve Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.  

V této studii se uvádí, že je to dobře, protože prý stát ušetří na tom, že důchodci dříve 
umřou, že nepobírají důchod. Je dobře, když umřou a stát jim nemusí zajišťovat byty, je 
dobře, když umřou co nejdříve a nepobírají sociální dávky. Toto je možné přinést do 
demokraticky zvoleného parlamentu a říci: Vážení zákonodárci, máme pro vás kšeft. Necháte 
nám volnou ruku, a my vytlučeme sociálně potřebnou část obyvatelstva.  

Domnívám se, že principiálně není možné, aby Parlament na něco takového přistoupil. 
Musím říci, že v České republice nevzbudila tato studie velký rozruch, nicméně velký rozruch 
vzbudila ve světě. Velký rozruch byl takový, že se zadavatel studie, tedy Filip Moris, za tuto 
studii nakonec omluvil.  Abych byl korektní, za tuto studii se zadavatel nakonec omluvil. 
Nicméně je pravda, že na základě této studie v zahraničí vycházely kreslené vtipy, kdy na 
mrtvole byla uvázaná cenovka. To je jen o tom, abychom si uvědomili, v jaké jsme pozici, jak asi 
může myslet světová veřejnost o Parlamentu, který něco takového podporuje, který něco 
takového schvaluje a který nad něčím takovým zavírá oči.  

Nejsou to ale jen otázky zdravotnické, které jsou podporovány nejen mnou a argumenty, 
které tady říkám, nejsou to, co bych si vymyslel, to je o tom, co je zpracováno v 80 tisících studií, 
které byly zpracovány na téma škodlivost tabákových výrobků. Je to 80 tisíc studií, které jsou 
nezpochybnitelné.  

Proto světová zdravotnická organizace, Světová banka, Česká lékařská společnost, 
děkani našich lékařských fakult a zdravotní pojišťovny podporují tento zákon a žádají 
zákaz reklamy na tabákové výrobky.  
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V oblasti právní bych rád upozornil na současné znění zákona, který v § 2 odst. 4 říká, že 
reklama nesmí nabádat k jednání poškozující zdraví. Vážení přátelé, co jiného je reklama na 
tabákové výrobky než reklamou nabádající k chování, které poškozuje zdraví? Jak je možné, že 
jsme tak tolerantní k takovému výrobku, když každý drobný zelinář na tržišti, když ho načapá 
zemědělská či potravinářská inspekce za to, že má nahnilou mrkev nebo že má špatná rajčata, 
je pokutován, případně mu zakáže prodej. Dovoluji si tvrdit, že takováto zelenina nemá ani 
miliardtinu promile škodlivosti účinků, které má tento legálně prodávaný výrobek. Jak je možné, 
že na drobného zelináře jsme tak přísní a na toho, kdo disponuje miliardami, jsme tak 
tolerantní? Je to otázka o naší pravdivosti a o našich postojích.  

Zvláště citliví bychom měli 
být na druhou věc. Řada lidí 
mi řekne, že je to hloupost, že 
na ně reklama nepůsobí. 
Musím říci, že mají pravdu. 
Reklama asi nikoho z vás, 
senátorů neosloví, nikdo se 
asi nezhlédne v onom 
kovboji, nikdo nehledá svou 
partu, protože reklama je 
určena našim dospívajícím. 
90 % kuřáků začíná kouřit 
před 18. rokem života. Proto 
je tak klíčové zasáhnout tuto 
dětskou skupinu, protože se 
závislost v tomto věku vyvíjí 
velmi rychle a je hluboká. Po 
18. roce života začíná kouřit 
pouze 10 % kuřáků. Co je ale 
důležité: Po 18 roce života 
75% kuřáků by chtělo 
přestat kouřit, ale nemohou, protože ztratili něco, co je pro ně zásadní - svou svobodu činit 
toto rozhodnutí, neboť se stali závislými na droze, která je v cigaretě, tj. na nikotinu. Jistě 
znáte, jak si kuřák dává každoročně předsevzetí o tom, že přestane kouřit, že ví, že by s tím měl 
něco udělat, a mnohdy se to bagatelizuje. Závislost je totiž tak hluboká, že lidé, kteří například 
prodělali Bürgerovu chorobu, byli jim amputovány části dolních končetin, v desítkách procent 
nejsou schopni přestat s kouřením. Lidé, kteří prodělali velký zásah na svých plících, že jim byly 
odoperovány části plic pro karcinom plicní tkáně, desítky procent z nich, ačkoli si fyzicky sedli 
hrobníkovi na lopatu, nejsou schopni s kouřením přestat. Totéž se týká lidí, kteří prodělali 
kardiochirurgické operace, protože jim cigarety zničily jejich cévy.  

Táži se, proč jsme v této věci tak tolerantní? Často hovoříme o tom, že prevence v těchto 
věcech by měla hrát roli. Toto je nejefektivnější preventivní zásah - zabránit tabákovému 
průmyslu, aby průmyslovým způsobem přesvědčoval naše děti, aby se staly závislými. 
Působí na ně, protože dospělé už má podchyceny, ti jsou už závislí, ale jedná se o děti. V Anglii 
si počítali tabákoví magnáti, že chyti t dvanáctileté dítě je pro ně byznys 40 tisíc liber. To 
jsou peníze, které odevzdá tabákovému průmyslu dříve než zemře na některou z nemocí 
způsobených tabákem.  

Prosím vás, abychom dostali odvahu a přestože proti nám stojí velké mocnosti jako je 
tabákový průmysl a reklamní agentury, abychom se vzmužili a řekli, že takto dále ne, a přijali 
zákaz na reklamu tabákových výrobků.  
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KKKAAARRRCCCIIINNNOOOGGGEEENNNYYY   
PVC - polyvinylchloridy  

 
Evropská unie prosazuje legislativu směřující k omezení výroby a spotřeby PVC. Stále se 

střídající české vlády bohužel jenom vyčkávají a radikálnější omezení této problematické 
sloučeniny neplánují. Naopak dříve platný zákaz PVC v obalech vláda zrušila při poslední 
novelizaci zákona o odpadech. Ministerstvo životního prostředí dokonce odsunulo platnost 
zákazu obalů z PVC až na 1. leden 2008. 

Stanovisko Iniciativy českých lékařů pro životní prostředí  
"Iniciativa českých lékařů pro životní prostředí" vyzývá všechny lékařské odborníky, 

organizace zabývající se zdravotní péčí a ostatní, kteří se o toto téma zajímají, aby se 
připojili k úsilí Iniciativy omezit používání PVC ve zdravotnictví. 

Iniciativa prosazuje používání produktů vyrobených z alternativních materiálů bez PVC, které 
neobsahují chlor ani ftalátová změkčovadla. Takové výrobky totiž chrání pacienty i životní 
prostředí, protože při jejich výrobě ani likvidaci nevznikají dioxiny a další škodlivé látky. Také se 
z nich nemohou uvolňovat chemická změkčovadla obsažená v PVC. 

Členové Iniciativy jsou rozhodnuti uskutečnit potřebné kroky k tomu, aby PVC a DEHP 
neohrožovalo zdraví pacientů a neznečišťovalo více životní prostředí - ať už při jejich 
výrobě, používání či konečném nakládání s odpady. 

MUDr. Hana Kunstovná, MUDr. Iva Chmelová, MUDr. Ludmila Harantová, Helena Staňková, MUDr. Pavel 
Hoffer, MUDr. Šárka Kopová, MUDr. Jaroslav Jirouš, MVDr. Vlastimil Mrňák, MUDr. Jiří Procházka, doc. MUDr. 
Kamil Ševela CSc., MUDr. Věra Horská, MUDr. Jana Tomášková, MUDr. Josef Pekárek, MUDr. Simona Krýslová 

Negativní vliv PVC na lidské zdraví a životní prostředí byl prokázán natolik, aby každý z nás 
měl důvody snažit se tento vliv na sebe a své prostředí snížit či úplně vyloučit. K PVC výrobkům 
existují alternativy, které tolik nepoškozují zdraví a životní prostředí. Nahradit či snížit použití 
PVC výrobků můžete při svých každodenních nákupech, při přestavbě svého bytu nebo 
přesvědčováním dalších lidí, aby vyřadili PVC ze svého běžného života. Pro přehlednost zde 
uvádíme několik příkladů: 

Nakupujte co nejméně obalů - pomůžete tak celkově snížit množství odpadu, tudíž i PVC a 
dalších škodlivých látek  

Vyhýbejte se výrobkům z PVC - jsou označeny číslem 3 nebo zkratkou PVC v recyklačním 
trojúhelníku. Snížením vlastní spotřeby PVC snížíte potřebu jeho výroby.  

Při nákupu hraček vybírejte raději přírodní materiály - dřevo, papír, látka, plyšové hračky. 
Hračky z PVC obsahující ftaláty nejsou dostatečně bezpečné pro děti!  

Pro domácnost nekupujte stavební ani bytový materiál z PVC  - např. nekupujte okna ani 
podlahové krytiny z PVC, z nichž se mohou uvolňovat škodlivé látky v průběhu používání. 
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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, Monika Vajsejtlová. 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 hod. 

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 až 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, spol. s r. o. 

EUROPA DONNA 
Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu 
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 
Dary a dotace do 1.000.000, - Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Dary a dotace do 100.000, - Kč 
Janssen – Cilag a Johnson & Johnson company 
Městská část Praha 1 
Materiální pomoc  
Ježek – Software, Česká Lípa  
VEST – IZOL a.s., Nové Zákupy 
CRYSTALEX a.s., Nový Bor 
 

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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