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NOVÁ ŠANCE PRO VÁS 
Ve středu 29. března 2006 se Jana Koželská, ředitelka ARCUS-OC, v pražském kině 
Evald zúčastnila slavnostní premiéry filmu „Nová šance pro vás“. Jde o nový informační 
a motivační videoprojekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR o Evropském sociálním 
fondu v ČR (ESF). Projekce filmu byla spojena s neformální diskusí, které se zúčastnili 
zástupci MPSV ČR. Film je rozdělen na dvě části. První „Nová šance pro vás“ představuje 
Evropský sociální fond v ČR a úspěšné projekty, jejichž předkladatelé získali finance 
z ESF. Druhá část „Jak získat podporu“ je praktickým návodem, jak postupovat při psaní 
a předkládání projektů. Evropský sociální fond je jedním ze strukturálních fondů Evropské 
unie. Zaměřuje se na snižování rozdílů v životní úrovni mezi lidmi a mezi regiony 
v Evropské unii. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměst-
nanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na 
rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Orgánem odpovědným za řízení pomoci z ESF 
v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.                                      (šdk) 
 
PROGRAM TRANSITION FACILITY 
Jana Koželská a Monika Vajsejtlová zastupovaly občanské sdružení ARCUS – OC na 
semináři na téma „Jak napsat žádost o grant do programu Transition Facility“, který dne 
29. března 2006 pořádala v Praze Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). 
Seminář byl určen všem žadatelům, kteří chtějí využít možnost získat finanční podporu 
z prostředků Evropské unie. Občanská sdružení se o tyto fondy velice zajímají, protože 
vzhledem k dotačnímu řízení Ministerstva zdravotnictví ČR je ohrožena činnost mnoha 
sdružení. Administrativa projektů je sice náročnější, ale v případě úspěšnosti projektů jsou 
finanční možnosti lepší.                                                                                                   (RR) 
 

 

 
 
 

 

Kongresové centrum IKEM, Praha 4 - Krč, Vídeňská 1958/9, 
bude ve středu 17. května 2006 od 10,30 hodin místem konání 
vzdělávacího semináře na téma „Diagnostika a léčba karcinomu 
prsu“. Přednášet a odpovídat na dotazy účastníků semináře budou 
přední odborníci. Závazné přihlášky zájemců o účast na semináři 
přijímají pracovnice A-OC v Č. Lípě (℡ 487 825 802, 487 522 259). 
Oběd je zajištěn. Nejsnáze se do IKEM dostanete metrem, trasou C 
– směr Háje, výstup na stanici Kačerov, odtud autobusem č. 114 
nebo č. 272 na zastávku IKEM (7 minut). 
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Jihofrancouzské lázeňské středisko Nice bylo ve dnech 21. až 25. března 2006 
místem konání 5. evropské konference o rakovině prsu. Konferenci uspořádaly 
Federation of European Cancer Societies pod záštitou EORTC – Breast Cancer 
Group, EUROPA DONNA – The European Brest Cancer Coalition a EUSOMA – The 
European Society of Mastology. 
 
První den konference nás přivítal prezident EUSOMA a následovaly odborné přednášky 
na téma nynějšího stavu screeningu prsu v jednotlivých státech Evropy. Zdůrazněna byla 
nutnost vysoké kvality mamografických vyšetření a tedy i přístrojů a školeného personálu. 
Stále je málo poznatků z vyšetřování mladých žen, které jsou ve vysoce rizikové kategorii, 
důležité jsou proto další a rozsáhlejší studie na toto téma. Poznatky z této problematiky 
poté přednesli delegáti z Anglie, Francie, Itálie a Německa. 
 
Ve středu 22. března se konalo Generální shromáždění Europa Donna, na kterém delegáti 
jednotlivých členských zemí zvolili tři nové zástupce do Výkonného výboru Europa Donna. 
Generální shromáždění bylo též příležitostí přednést návrhy k činnosti této organizace 
včetně zkušeností z jednotlivých zemí. Diskuse účastníků neskončila tento večer, ale po-
kračovala další dny, kdy měli delegáti konference možnost se opět sejít na přednáškách. 
 
Z přednášek, které uspořádala Europa Donna, byla mimo jiné velice zajímavá ta, která 
pojednávala o zvýšeném riziku výskytu rakoviny u pacientů, kteří trpí nadváhou. Předná-
šející P.Boyle zvláště upozorňoval na riziko, které přinášejí přibývající centimetry v pase. 
 
Pro delegáty Europa Donna jsou tyto konference velkým přínosem, protože mají možnost 
seznámit se nejen s novými metodami léčby, novými léky, výsledky vědeckého bádání 
a zkušenostmi lékařů z ostatních zemí Evropy, ale také získají informace o tom, jaké 
možnosti a podmínky mají zástupci koalice Europa Donna v členských státech. 
 

Součástí konference byly i expozice odborných firem, které 
předvedly zajímavé přístroje a pomůcky i četné novinky. Nás 
velmi zaujal INTRABEAM ® přístroj na ozařování přímo při 
operaci prsu. Přístroj nepotřebuje žádný zvláštní režim, 
umístěný je přímo na operačním sále. Jeho cena je kolem 
400.000 €. V Anglii ho profesor Mike Baum využívá již od 
roku 1994. V Evropě je těchto přístrojů zatím 20, z toho u na-
šich sousedů v Německu 7, v Rakousku 1 a v Polsku, kde je 
ve zdravotnictví špatná situace, mají již tyto přístroje dva. 
 
Nejvýznamnější událostí 5. evropské konference o rako-
vině prsu bylo schválení Niceského Prohlášení (Nice 
Manifesto), jehož text zveřejňujeme na jiném místě. Z konfe-
rence je i snímek Alexandry Hladké, který byl otištěn na 
obálce minulého čísla měsíčníku. 
 

Alexandra Hladká a Jana Koželská 
účastnice konference v Nice 



 
 
 
 

Ve čtvrtek 30. března 2006 se v sídle EUROPA DONNA ČR ve Fakultní Thomayerově 
nemocnici v Praze - Krči v rámci společného projektu občanského sdružení ARCUS 
– ONKO CENTRUM a firmy DYNEX uskutečnil seminář „Co je dobré vědět o rako-
vině děložního čípku“. Seminář je jednou z aktivit projektu „Zvyšování znalostí 
v oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií“, který je součástí 
programu JPD 3 a jako takový je spolufinancován Evropským sociálním fondem, 
rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. 
 
V úvodu semináře vystoupila MVDr. Jitka Musilová z firmy Dynex a informovala účastníky 
semináře o statistikách nádorových onemocnění. Nádorová onemocnění jsou v naší repu-
blice druhou nejčastější příčinou úmrtí. Po rakovině prsu je druhým nejčastějším nádorem 
u žen rakovina děložního čípku. Ze sto tisíc žen v České republice jich u nás každoročně 
onemocní více než dvacet, což je například 5x více než ve Finsku a 2x více než je průměr 
v Evropské unii. Ročně pak u nás zbytečně umírá na toto onemocnění 300 až 400 žen. 
 

V současné době je prokázáno, že rakovinu děložního čípku 
způsobuje virus, konkrétně rakovinotvorné typy lidského 
(humánního) papillomaviru (HPV). Jedná se o sexuálně 
přenosnou infekci. HPV infikuje muže i ženy. U mužů však 
nezpůsobuje život ohrožující změny, muž funguje spíše jen jako 
„přenašeč“ viru. Ani u žen nemusí každá infekce vést k rozvoji 
rakovinných změn. 

 
Dále vystoupila RNDr. Ruth Tachezy z ÚHKT, NRL pro papillomaviry Praha, s přednáškou 
na téma „Možnosti a perspektivy prevence rakoviny děložního čípku“. Závěr této přednáš-
ky byl velmi zajímavý, neboť bylo konstatováno, že klinické testy účinnosti profylaktických 
vakcín jsou úspěšné a první vakcína by měla být komerčně dostupná již koncem příštího 
roku. Efektivita vakcinace proti HPV se projeví jen při celoplošné vakcinaci a při vakcinaci 
dívek před zahájením sexuálního života. 
 
Velmi zajímavé byly přednášky MUDr. Marka Pluty z Onkogynekologického oddělení 
Fakultní nemocnice Motol, Gynekologicko – porodnické kliniky Univerzity Karlovy Praha, 
2. Lékařské fakulty FN Motol, na téma „Skrínink – možnosti a skutečnosti“ a „Léčba před-
nádorových stavů a zhoubných nádorů děložního hrdla“. (Poznámka: skrínink je metoda 
vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná 
formou testů). 
 
Velice mě mrzí, že v České republice je nízká kvalita konvenční cytologie bez kontroly 
kvality a že u nás dochází k chybnému odběru cytologie. Dále je zde nízká kvalita kolpo-
skopie a nízká „coverage“ ve skupině 35-50 let a 60-75 let. Naději proto vidím v nových 
směrech a trendech, záleží však na politické vůli plošnou vakcinaci a účinný skrínink 
prosadit. 
 

Jana Koželská 
předsedkyně představenstva ARCUS – OC 

 



 
 
 
 

Druhým ze široké nabídky pobytů, které letos pro onkologické pacienty 
připravilo občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa, byl ve 
dnech 12. až 22. dubna 2006 rekondiční pobyt v Karlových Varech. 
 
Pobytu se zúčastnilo 56 osob z celé České republiky, z toho 46 onkologických pacientů. 
Počasí nám přálo, i když první dny pobytu byly deštivé. Výborná byla strava, každý si mohl 
vybrat podle své chuti z velké nabídky, nechyběly ani zeleninové saláty při obědě a večeři. 
 

Pro účastníky pobytu bylo zajištěno plavání v Thermalu a exkurze v Becherovce. Naše 
členka paní Švamberková nám sponzorsky zajistila dvě prohlídky v podzemí Vřídla, 
prohlídku v Grandhotelu Pupp a vstupenky na koncert Karlovarky. Za toto příjemné a milé 
zpestření našeho pobytu paní Švamberkové moc děkujeme. 
 

Pro naše účastníky bylo dále zajištěno předvedení nových epitéz firmou Maxis a protetické-
ho prádla firmy TIMO. Zajímavou přednášku o zdravé výživě pro onkologické pacienty měl 
MUDr. Lukáš. Účastníci pobytu, kteří si od svého lékaře obstarali poukaz na ošetření FT, 
chodili během rekondičního pobytu na procedury, které při vstupní prohlídce doporučila 
primářka MUDr. Milena Wittnerová. K utužení zdraví přispělo pití léčivých karlovarských 
pramenů. Večery trávili účastníci pobytu odpočinkem, tancem, návštěvou divadelních 
představení nebo jiných kulturních akcí. 
 

O rekondiční pobyty v Karlových Varech je tradičně vždy velký zájem. Není proto divu, že 
podzimní pobyt v Karlových Varech je plně obsazen a mezi zájemci je i hodně náhradníků. 
Z letošního rekondičního pobytu je i snímek od paní Stejskalové na obálce tohoto vydání 
měsíčníku ARCUS. 

Ilsa Pliczková, vedoucí pobytu 
 
 

 
 
 
 

Vážené dámy! 
Děkuji Vám za spolupráci a otevřenou diskusi při hloubkových 
rozhovorech v rámci projektu „Kvalita onkologické péče očima 
pacientů“. Kromě Vás na projektu dále spolupracovali: profesor 
MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti, 
MUDr. Pavel Březovský z Ministerstva zdravotnictví ČR a jedenáct 
přednostů onkologických klinik a vedoucích Komplexních onkolo-
gických center. Za pomoc a spolupráci při zprostředkování kontaktů 
děkuji vždy ochotným a informovaným dámám z Koalice pro zdraví. 
Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře společnosti Janssen-Cilag. 

 
Z dopisu RNDr. Tomase Raitera, řešitele projektu, který adresoval představitelkám pěti 
nejvýznamnějších pacientských organizací včetně Jany Koželské, ředitelky ARCUS – OC. 



 
 
 
 

Onkologičtí pacienti, kteří provádí pravidelné tělesné cvičení, vykazují podle 
kanadských výzkumníků z University of Alberta a Alberta Cancer Board (Alberta 
Onkologické Rady) silná a klinicky významná zlepšení tělesného a duševního 
zdraví ve srovnání s pacienty, kteří necvičí. 
 
„Onkologická diagnóza a její léčba jsou často spojovány se zápornými vedlejšími účinky, 
které snižují kvalitu života,“ říká Kerry S. Courneya, PhD, vedoucí autor studie. „Celkově 
podobné studie trvale prokazovaly, že tělesné cvičení po onkologické diagnóze má kladný 
účinek na kvalitu života, na jeho tělesnou, funkční, psychologickou a emocionální pohodu.“ 
 
Courneya a Chritine M. Friedenreich, PhD, prozkoumali 24 studií, zabývajících se cvičením 
po onkologické diagnóze. Většina studií (14) zahrnovala pacientky s rakovinou prsu 
v časných stádiích nemoci. Ostatní studie zahrnovaly pacienty s leukémií, se solidními 
tumory, s nádory hlavy a krku, kolorektálními nádory a dětské pacienty s nádory. Vědci 
zveřejnili výsledky ve vydání časopisu Annals of Behavioral Medicine (1999).  

 
18 studií bylo vytvořeno za účelem 
zkoumání specifického cvičebního 
programu pro onkologické pacienty. 
Pacienti byli sledováni po dobu 12 
týdnů až 1 roku při provozování 
následujících aktivit: cvičení na roto-
pedu, chůze, silový trénink. Šest studií 
popisovalo cvičební historii onkolo-
gických pacientů před onemocněním, 
v době léčby a po léčbě.  
 

V 16 z 18 intervenčních studií (89%) 
a v 5 ze  6 deskriptivních studií (83%), 
vykazovali cvičící onkologičtí pacienti 
významný kladný prospěch z hlediska 
fyzických parametrů: vitalita, svalová 
síla, bolest a též z hlediska psychoso-
ciálních faktorů jako jsou nálada, sebe-
hodnocení a spokojenost se životem. 
 

Výzkumníci však upozorňují, že tyto 
účinky cvičení se nemusejí týkat ostat-
ních nádorových onemocnění jako jsou 
rakovina plic, ledvin, prostaty, močo-
vého měchýře a dělohy. 

Foto: Mgr. Lubomír Šádek (Chorvatsko 2003) 
        Zdroj: http://www.hbns.org/ 
        The Center for the Advancement of Health 



 
 
 

 

PREZENTACE EPITÉZ TRULIFE 
 

Ve čtvrtek 6. dubna 2006 se českolipském 
sídle ARCUS-OC uskutečnila prezentace 
nových silikonových epitéz irské firmy 
TRULIFE. Tyto velice užitečné výrobky, 
které významně ulehčují situaci pacient-
kám po operaci prsu, představila paní 
Dana Čubová ze společnosti Maxis a.s., 
která je výhradním dovozcem epitéz. 

 
 

 
 
 

Epitézu, stejně jako bavlněnou kapsu do 
podprsenky či bavlněný obal pro silikono-
vou prsní epitézu, lze získat na předpis 
(poukaz) od chirurga, onkologa nebo prak-
tického lékaře. Na epitézu je nárok jednou 
za dva roky a je plně hrazena zdravotní 
pojišťovnou. Bavlněná kapsa do podpr-
senky a obal na epitézu jsou hrazeny plně 
jednou za rok.                                    (šdk) 
 
 

AVON PROTI RAKOVINĚ 
 

Tradiční pochod AVON PROTI RAKO-
VINĚ se koná v sobotu 10. června 2006 
v Praze. Start je v poledne na Letenské 
pláni u metronomu.  Zápis startujících 
bude probíhat od 10.00 hodin. Na startu 
bude zábavný program. Trasa pochodu 
povede  Chotkovými sady do centra Prahy 

   

a podél Vltavy do Podolí. Cíl je na Žlutých 
lázních, kde bude bohatý program a různé 
atrakce, na závěr vystoupí populární zpě-
vačka Lucie Bílá.                                (šdk) 
 
 

ZÁZVOR, CHILLI, SÓJA 
 

Zázvor zabírá především na rakovinové 
buňky ve vaječnících a papričky na 
rakovinu slinivky. Vyplývá to z výzkumu 
amerických vědců. Jejich závěry jen potvr-
zují domněnky mnoha lékařů, že i nej-
různější všeobecně rozšířené pochutiny 
mohou zabránit zhoubnému bujení nebo 
je alespoň zpomalit.            (zdroj: „Metro“) 
 
Vědecký tým z několika amerických 
univerzit prokázal, že v oblastech, kde se 
na jídelníčku často vyskytuje sója, trpí 
ženy méně rakovinou prsu. Sója obsahuje 
hormon isoflavin, který údajně dokáže ničit 
buňky se špatnou genetickou informací. 
Stejně účinný je i v případech zánětlivých 
onemocnění.                  (zdroj: „24 hodin“) 
 
 

RAKOVINA A HOMEOPATIE 
 

Českolipské sídlo ARCUS – OC bylo ve 
čtvrtek 6. dubna 2006 též místem konání 
přednášky pana Miroslava Řebíčka na 
téma „Rakovina a homeopatie“.         (šdk) 

 
 

 



 
 
 
 

V pátek 24. března 2006 se bezmála 5. 000 delegátů 5. evropské konference o rako-
vině prsu (EBCC-5 Nice, Francie) zúčastnilo prezentace Niceského Prohlášení (Nice 
Manifesto). Toto prohlášení představuje veřejný závazek lékařů, zdravotních sester, 
pacientů a obhájců práv pacientů podporovat výzkum rakoviny prsu a zlepšovat 
péči o pacientky. Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním evrop-
ských žen i přesto, že míra přežívaní s touto nemocí stoupá, cesta ke zvládnutí této 
nemoci je však stále dlouhá. 
 
 

Toto prohlášení schválily tři organizace – EUROPA DONNA, EORTC a EUSOMA, která 
byla pořadatelem konference. Jedná se o konferenci, která je jedinečnou svého druhu. 
V rámci konference se pod jednou střechou prezentují názory jak největších pacientských 
skupin, které se angažují v podpoře boje s rakovinou prsu, tak profesionálních institucí. 
Toto prohlášení je unikátním dokumentem, který představuje zájmy všech, koho se týkají 
otázky léčby rakoviny prsu, od pacientky po onkologa. 
 
MUDr. A. Costa, předseda 5. evropské konference o rakovině prsu, a PhDr. Stella 
Kyriakides, spolupředsedkyně konference, prohlásili, že „Evropa dnes čítá 500 miliónů 
obyvatel, více než polovina jsou z nich ženy a nejméně 1 z 10 žen onemocní rakovinou 
prsu. Jde o velmi závažnou zdravotní otázku. Niceské prohlášení je slibem zlepšit péči 
o pacientky s karcinomem prsu napříč Evropou. Jedná se o základní právo pacientů poža-
dovat nejlepší péči a tato konference se zavazuje k naplnění této výzvy“. Následujících 
sedm cílů tvoří základ prohlášení: 
 
 

ZVYŠOVAT POČET A ZKVALITŇOVAT EVROPSKÉ SCREENINGOVÉ PROGRAMY 
Celoplošné screeningové programy probíhající v souladu s evropskou kvalitativní směrnicí 
pro mamografický screening pomáhají odhalovat rakovinu prsu v časných stádiích a tím 
přispívají k záchraně životů. Zvýšení počtu bezplatných screeningových programů a zlep-
šení jejích kvality by zachránilo životy mnoha evropským ženám. Ženám by měl být vy-
světlován přínos a význam účasti ve screeningových programech. 
 
PODPOROVAT VÝZKUM RAKOVINY PRSU 
V mnoha evropských zemích je vzhledem k nedostatečnému financování v ohrožení 
nezávislý akademický výzkum. Tento výzkum je hnacím motorem k našemu porozumění 
mechanizmu rakoviny a je nezbytný pro vyvíjení na míru ušitých, potenciálně méně ná-
kladných léčebných metod. Studie, které dávají odpovědi na důležité klinické otázky a kte-
ré v sobě nesou potenciál hlubšího poznání biologického a genetického základu nemoci, 
by měli být prioritními. 
 
PŘEPRACOVAT SYSTÉM KLASIFIKACE RAKOVINY PRSU 
Výzkumní pracovníci (badatelé) a kliničtí odborníci by měli více usilovat o vytvoření nových 
kvalitně zajištěných diagnostických a klasifikačních systémů, které zlepší předpověď 
prognózy. Například genetické složení nádoru by mělo být definováno podrobněji, aby bylo 
možné určit etiologii nemoci u každého jednotlivého pacienta a odhadnout odezvu na 
standardní (běžné) a molekulárně cílené terapie. 
 



VYTVOŘIT SMĚRNICI PRO METASTATICKOU RAKOVINU PRSU 
Většina žen stále umírá na metastatickou rakovinu prsu. Je potřeba definovat všeobecná 
kritéria jak postupovat v případě metastatické rakoviny prsu. Specifická směrnice může 
pomoci jak pacientovi, tak lékaři udělat správnou volbu. 
 
ZVYŠOVAT POČET ZDRAVOTNÍCH SESTER SE SPECIALIZACÍ V OBORU RAKO-
VINA PRSU (MAMÁRNÍ PÉČE) 
Ve většině evropských zemí neexistuje odborná specializace zdravotních sester v oboru 
rakovina prsu. Specializované zdravotní sestry mohou přispět ke zlepšení léčby a celko-
vého zvládnutí onemocnění u pacientek s rakovinou prsu. Zlepší se tak péče o pacientky 
a kvalita života pacientek. 
 
POKRAČOVAT V AKREDITAČNÍM PROCESU SPECIALIZOVANÝCH MAMÁRNÍCH 
PRACOVIŠŤ 
Specializovaná mamární pracoviště by měla být akreditována za účelem zajištění souladu 
s požadavky směrnic, které zavádějí standardizaci nejlepší praxe. Akreditační směrnice 
pro provedení akreditace by měly být vypracovány nejen specialisty, ale také ve spolupráci 
s pacientskými organizacemi. Ženy by měly mít stejný přístup a možnost volby zvolit 
vhodné pracoviště pro stanovení diagnózy a léčbu a mít jistotu, že se jim dostává nejlepší 
péče. 
 
VYJADŘOVAT UZNÁNÍ ZNAČNÉ ROLI, KTEROU HRAJÍ CHARITATIVNÍ ORGANI-
ZACE V NEZÁVISLÉM VÝZKUMU RAKOVINY PRSU 
Povzbuzovat tyto dobročinné organizace v uvědomění potenciálního přínosu jejich úsilí 
pro všechny evropské pacienty a rozšiřovat jejich práci. 
 
 

 
 
 
 

Občanské sdružení ARCUS – OC připravilo na rok 2006 řadu osvědčených a oblíbených 
pobytů v tuzemsku a zahraničí. Podrobné informace o jednotlivých pobytech byly otištěny 
v předchozích číslech našeho měsíčníku. Ke dni uzávěrky tohoto čísla je omezený počet 
volných míst pouze na těchto pobytech: 
 

01.08. – 10.08.   Jeseníky, chata Barborka 2.800,- včetně polopenze 
22.09. – 03.10.   Řecko – Saint Panteleimonas (letecky) 8.800,- + 1.450,- (LBT) 
 
Vyznavači pobytů v Chorvatsku mohou nově využít možnosti pobytů na Makarské 
riviéře, v pavilonech ALEM v okrajové části letoviska Baška Voda, v klidném zalesně-
ném místě, 12 minut od centra a 5 minut od oblázkové pláže. Pavilony mají pokoje pro 2-3 
osoby se sprchou, WC a balkonem. Strava se podává v centrální restauraci, snídaně 
formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového baru. V letovisku Baška Voda 
je široká nabídka zábavy a kavárniček, je i možnost zakoupit výlety. 
 

Pořadatelem zájezdů je ADRIATIC Line, s.r.o., z Jablonce nad Nisou. Bližší informace zá-
jemcům poskytnou pracovnice ARCUS-OC v České Lípě (℡ 487 825 802, 487 522 259). 
Termíny: 8.-17.9. (6.990,- Kč), 15.-24.9. (6.650,- Kč) a 22.9.-1.10.2006 (6.650,- Kč). 
Cena zahrnuje 7x ubytování s polopenzí, pobytovou taxu, dopravu autobusem. Pobyty 
jsou bez dotace a bez odborného doprovodu.                                                                (RR) 



 
 
 
 
 

Během léčení i po něm by měl onkologický pacient dbát 
mnohem víc než ostatní lidé na to, co jí. Protože potrava 
se může významně podílet na tom, jak úspěšně se bude 
ze svého onemocnění uzdravovat. Všichni víme, že 
nevhodná strava zbytečně zatěžuje i zdravý organismus. 
Onkologický pacient je však vyčerpán chemoterapií nebo 
radioterapií, případně obojím, a vhodná dieta - tedy 
složení stravy - jeho organismu může významně pomoci. 
 
CUKRY. Doporučuji sladit jednoduchými cukry, mezi něž 
patří glukóza a fruktóza (hroznový cukr a ovocný cukr), 
které pod obchodními názvy Glukopur a Fruktopur najdeme 
jak v lékárnách, tak i mnohých hypermarketech. Pro 
diabetiky je samozřejmě po domluvě s diabetologem 
vhodný pouze dia Fruktopur. Obyčejný cukr je v podstatě 
sacharóza, složený cukr, který se v těle musí teprve 
rozkládat na cukry jednoduché, čímž se organismus 
zatěžuje. Vhodným sladidlem je rovněž med. I továrně 

zpracovávaný a prodávaný v obchodních řetězcích, byť nejlepší je samozřejmě přímo od 
včelařů. Ten má totiž celou řadu dalších, pro náš organismus blahodárných účinků a stojí 
za to si za něj připlatit u včelaře. Pokud se stravujeme převážně mimo vlastní domácí 
kuchyň, neuškodí ze sebe na čas udělat diabetika a používat především dia výrobky. 
 
NÁPOJE si rovněž vybíráme raději neslazené; na trhu je dost přírodních, neochuco-
vaných minerálek, které je nejlépe střídat. Vyhněme se raději coca-colám a podobným 
nápojům. Neuškodí nám rovněž voda pro kojence. Z teplých nápojů jsou vhodné různé 
bylinné čaje. Snažíme se zkrátka nezatěžovat zbytečně ledviny. U nás tolik rozšířené pití 
kávy si raději odřekneme úplně, samozřejmě i s obvyklou cigaretou. A pokud jsme na ně 
byli zvyklí v minulosti, zkusme si odvyknout. Vždyť to pomáhá i relativně zdravým lidem 
a váš sužovaný organismus si oddechne. Stačí to, co přináší nezdravé prostředí, ve 
kterém je nucena většina z nás žít a které ovlivnit nemůžeme. 
 
KÁVA je pražená při teplotě kolem 200 stupňů Celsia, při níž vznikají karcinogeny, 
které jsou pro nás obzvláště škodlivé. Negativně působí i to, že podporuje odvodňování 
organismu. Kromě toho je silně návykovou drogou a pokud ji pijeme ve větších dávkách 
delší dobu, přestává na nás mít kýžený povzbuzující účinek. Cesta k odnaučení nemusí 
být drastická. Zkusme se kávy postupně vzdát a nahradit ji "náhražkami". Jednou 
z plnohodnotných je např. CARO, má příjemnou kávovou chuť a smícháme-li ho před 
zalitím horkou vodou s větším množstvím glukopuru, vytvoří se nám na hladině i pěna. 
Kdo je zvlášť silným "kafařem", může touto cestou škodlivé dávky alespoň snižovat. Méně 
náruživí se spokojí i s obyčejnou meltou, jakou vařily naše babičky. Pro začátek do ní 
přidejme trochu jemně mleté "opravdové kávy", potom tuto dávku zkusme snižovat. 
 

MUDr. Naděžda Grünová 
(pokračování v příštím čísle) 



 
 

 
ARCUS - ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 
Předsedkyně představenstva a ředitelka: Jana Koželská ℡ 603 533 288. Kontakty: ℡ 487 522 259 
Ilsa Pliczková, ℡ 487 825 802 Gabriela Brázdová, Monika Vajsejtlová. Adresa: Náměstí Osvobození 
451, 470 01 Česká Lípa. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 hod. 
E-mail: info@arcus-oc.org. Webové stránky: www.arcus-oc.org. Bankovní spojení: GE Money Bank, 
číslo účtu: 264503-824/0600. 
 

ARCUS – ONKO CENTRUM ZNOJMO 
Kontakt: Marie Čechová a Jarmila Ducká. Adresa: Nemocnice Znojmo p.o., MUDr. Jana Janského 
11, 669 02 Znojmo, ℡ 515 215 515. Jarmila Ducká ℡ 728 916 783 (9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 
hodin), Marie Čechová ℡ 604 967 949 (16.00 - 18.00 hodin). E-mail: arcus@nemzn.cz. Hodiny pro 
veřejnost: úterý 14.00 až 17.00 hodin. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA HAVLÍČKŮV BROD 
Kontakt: PhDr. Svatava Kocinová. Adresa: Humpolecká 1091, 580 01 Havlíčkův Brod. E-mail: 
zdravskol@hba.czn.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 17.00 až 19.00 hodin, telefonická 
domluva konzultace na číslech: 569 427 979, 737 849 238. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA PRAHA 
Kontakt: Mgr. Marie Koudelková. Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky (občanské 
sdružení Jantar). Adresa: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 
(budova A1, přízemí), ℡ 261 083 733, 244 914 068. E-mail: marie.koudelkova@centrum.cz. 
Hodiny pro veřejnost: pondělí 13.00 až 17.00 hodin. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA ZLÍN 
Kontakt: PhDr. Radka Němečková. Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, 760 01 Zlín, 
℡ 606 887 892. E-mail: nemeckovi@teknika.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 
11.00 hodin (telefonická domluva konzultace). 
 

CENTRUM TECHNICKÉ POMOCI ČESKÁ LÍPA 
Výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu. Kontakt: Ilsa Pliczková. Adresa: ARCUS - ONKO 
CENTRUM, Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. ℡/fax: 487 522 259. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 15.00 hodin. 
 

ONKOLOGICKÁ LINKA 
Poradenská linka určená pacientům s nádorovým onemocněním a jejich rodinným příslušníkům. 
℡ 261 083 733, 244 914 068. pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Informace o únavě a anémii 
na www.anemie.cz. Sponzor: JANSSEN-CILAG, 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). ℡ 261 083 733. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Webové stránky: www.europadonna.info. 
 

LYMFODERMA 
Adresa: Lymfologické a dermatologické centrum – LYMFODERMA, Senovážné nám. 22, 110 01 
Praha 1, ℡ 224 142 212. Objednávky: ℡ 221 623 396. 
 



 
 
 

Vážení dárci, sponzoři, spolupracovníci, partneři a přátelé! 
Nesmírně si vážíme všech projevů přízně a děkujeme za každou dobře míněnou připo-
mínku, radu, a samozřejmě za každý finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve 
svém důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb poskytovaných 
onkologickým pacientům a v rámci prevence i široké veřejnosti. Proto děkujeme všem 
Vám, kteří jste se rozhodli udělat něco víc, než byla Vaše povinnost, a již jste se připo-
jili nebo se připojíte k bohulibé rodině našich sponzorů, dárců, pomocníků a příznivců. 
 
 

 
 
 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. 
Dary a dotace od 100.000 do 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Jaroslava Kubištová z České Lípy, manželé Vanáčovi z Pardubic, Obchodní akademie 
Česká Lípa, SSPOŠ Česká Lípa, Rastislav Milučký z Třebíče, Jana Zelenková z Rádla 
Materiální pomoc: 
Ježek – Software Česká Lípa. 
 
 

 
 
 

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). 
 
 

 
 
 

Upřímně děkujeme všem členům, kteří již uhradili členský příspěvek na rok 2006. Od 
1.1.2006 je minimální roční členský příspěvek 250,- Kč. Úhradu příspěvku doporuču-
jeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním 
symbolem je rodné číslo člena, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na každé poště). 
Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v Č. Lípě nebo na našich akcích. 

Bankovní spojení: GE Money Bank. Číslo účtu: 264503-824/0600. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adresát 


