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Dvě společné vánoční besídky občanských sdružení 
EUROPA DONNA ČR a ARCUS – ONKO CENTRUM 
se před Vánocemi uskutečnily v prostorách ED 
v Krčské nemocnici v Praze. O velice příjemné 
kulturní zážitky se postarali skladatel a zpěvák 
Richard Pachman a sopranistka Dita Hořínková 
(společně na snímku). Herečka Zuzana Dřízhalová, 
známá zejména z televizního seriálu Rodinná 
pouta, a dlouholetá dramaturgyně České televize 
Jitka Johana Pistoriusová zaujaly přítomné svými 
životními příběhy a dokázaly všem, že i vážné věci 
může člověk brát z té pozitivní stránky a s laska-
vým humorem. Přítomní měli možnost popovídat si 
se všemi účinkujícími a hosty i neoficiálně. Všem 
chutnaly výborné chlebíčky a skvělé vínečko. 
Společně se těší na další podobná setkání. 

 
 
 

 
 

 
 

NEBOJTE SE RAKOVINY 
V Praze a České Lípě proběhla další část natáčení dokumentu „Nebojte se rakoviny“, 
který je podpořen Humanitárním fondem Středočeského kraje. Šedesátiminutový film si 
klade za cíl pomáhat praktickými recepty a návody pacientů, jak najít radost ze života. 
Režisérkou dokumentu je PhDr. Maria Svatava Kabošová. 
 
CVIČENÍ S MARUŠKOU 
Dobrou zprávu máme pro p říznivkyn ě cvi čení s Maruškou Hovorkovou. Oblíbená 
cvi čení v prostorách A-OC v České Líp ě (Náměstí Osvobození 451) budou od 
7. února 2007 vždy každou st ředu od 14.30 do 15.30 hodin. 
 
PORADNA MGR. KOUDELKOVÉ 
Upozorňujeme na změnu hodin pro veřejnost pražské poradny pro ženy po ablaci prsu 
a rodinné příslušníky v sídle Europa Donna: každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. 
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Tradičně nejvyhledávanějšími a nejoblíbenějšími aktivitami občanského sdru-
žení ARCUS – ONKO CENTRUM jsou ozdravné a rekondiční pobyty. Již od konce 
minulého roku nás kontaktují desítky zájemců, spokojených účastníků minulých pobytů, 
s dotazy na připravované pobyty. S nemalou lítostí musíme sdělit, že z důvodu složité 
dotační politiky, která nesporně vyplynula z neméně složitých jednání o důvěře vládě, nám 
ke dni uzávěrky tohoto čísla měsíčníku ARCUS nejsou známy možnosti případných 
dotovaných pobytů (zejména Švýcarsko). V následujícím textu uvádíme výčet a charakte-
ristiku smluvně zajištěných pobytů. O změnách či novinkách vás budeme informovat 
v dalších číslech. 
 
 

 

   Termín pobytu 
 

 

   Místo pobytu 
 

   Cena v Kč 

   31.03. – 10.04.    ČR – Karlovy Vary    5.200,- + 150,- LP� 
   25.05. – 03.06.    Itálie – Rosolina Mare    4.800,- 
   15.06. – 24.06.    Francie – Port Grimaud    5.790,- 
   22.06. – 01.07.    Francie – Port Grimaud    5.790,- 
   06.07. – 15.07.    Itálie – Rosolina Mare    6.700,- 
   24.08. – 02.09.    Francie – Port Grimaud    5.390,- 
   11.11. – 21.11.    ČR – Karlovy Vary    5.200,- + 150,- LP� 
   � lázeňský poplatek (neplatí držitelé průkazky ZTP) 

 
 

FRANCIE – PORT GRIMAUD 
 

Ozdravné pobyty se konají ve čtyřhvězdičkovém velkém kempu u městečka Port Grimaud 
na francouzské Riviéře 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 250,- na osobu. Každý karavan má vlastní venkovní posezení se zahradním 
nábytkem. Stravování formou servírované stravy je zajištěno v české letní restauraci 
s možností doplňkového prodeje za české koruny. Polopenze je v hodnotě 1.540,- Kč. 
V areálu jsou k dispozici prodejny potravin, restaurace, obchůdky, diskotéky. Možné je 
samozřejmě samostatné stravování. V těsné blízkosti kempu je například městečko Port 
Grimaud postavené na vodě a známé jako francouzské Benátky. Je to atraktivní, "na 
oblečení nenáročné místo". Zakoupit lze výlety na atraktivní místa: Monaco, Grand Canyon 
Verdon, Antibes – Marineland (cvičené kosatky, delfíni, tunel se žraloky, tobogány), Toulon 
a Marseille, St. Tropez atd. Cena pobytu je včetně dopravy klimatizovaným autobusem. 



ČESKÁ REPUBLIKA – KARLOVY VARY 
 

Oblíbené pobyty se uskuteční v lázeňských domech Lázní Bohemia. Ubytování je ve 
dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, televizí, ledničkou a telefonem. Cena 
pobytu je včetně plné penze, při obědě a večeři je bohatá nabídka zeleninových salátů. 
Z velké nabídky jídel si každý účastník vybere podle své chuti. Vynikající je pití teplých 
karlovarských léčivých pramenů. Účastníci, kteří si u svého lékaře obstarají Poukaz na 
ošetření FT, absolvují během pobytu léčebné procedury. V místě pobytu jsou nemalé 
možnosti vycházek a plavání, obdobně večerů bohatých na kulturní zážitky. Lázeňský 
poplatek ve výši 150,- Kč, který se netýká držitelů průkazky ZTP, se hradí až přímo na 
místě pobytu. 
 
 

ITÁLIE – ROSOLINA MARE 
 

Zbrusu nový pobyt v naší nabídce je do velice atraktivního místa – malebného letního 
turistického městečka Rosolina Mare na jadranské Riviéře, vzdáleného 75 km jižně od 
Benátek, situovaného v zeleni piniových lesů. Řadí se k přímořským letoviskům, kde turista 
najde potřebný klid, pohodu, ale i zábavu. Své služby nabízí obchody, restaurace, 
zmrzlinárny, směnárny, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek. Ve volném čase se lze projet 
vláčkem, zahrát si minigolf, navštívit dětské parčíky s řadou atrakcí, bazén s tobogánem. 
Pobavit se lze na diskotékách, v tančírně či restauraci s karaoke. Dvakrát týdně se koná 
trh s nabídkou ovoce, zeleniny a zboží všeho druhu. Nakupovat lze i během týdne na malé 
tržnici při večerním osvětlení. Ceny jsou v této části Itálie pro turisty nejvýhodnější. 
K procházkám a odpočinku láká místní promenáda. Výhodnou cenovou relací a svým 
zvláštním kouzlem malebného letoviska si Rosolina Mare získává stále větší oblibu u tu-
ristů, kteří se rádi vracejí. Dlouhé a široké pláže jsou tvořeny jemným pískem s pozvolným 
vstupem do moře, což je vhodné především pro rodiny s dětmi. Lze si vybrat volnou pláž 
se vstupem zdarma nebo pláž placenou, která nabízí nadstandardní služby. Ubytování je 
v sousedících apartmánových domech Wally a Omega, kde jsou vždy dvě samostatné 
ložnice se společným pokojem s vybavenou kuchyňkou a gaučem, koupelnou, WC, 
balkonem nebo terasou. Atraktivní je možnost fakultativních výletů: Benátky, světově 
proslulé město na vodě, Mirabilandia, jeden z největších zábavných parků v Evropě, 
Chioggia, rybářské městečko s typickým italským tržištěm, Sottomarina, malý vodní park 
na pláži, San Marino, ministát se starobylým historickým jádrem, a jiné. Cena pobytu je 
včetně polopenze a dopravy klimatizovaným autobusem. 
 
 

OSTATNÍ INFORMACE 
 

Všechny uvedené pobyty jsou bez dotace, tudíž se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci. 
Nezáleží na pojišťovně ani na věku, pokud ošetřující lékař pobyt doporučí. Cena je pro 
pacienta i pro rodinného příslušníka stejná. Všechny pobyty jsou za doprovodu lékaře. 
U  zahraničních pobytů je v ceně i připojištění na cesty do zahraničí, pouze účastníci nad 
70 let si pojištění doplatí, neboť je o 100% vyšší. Podrobné pokyny k jednotlivým pobytům 
obdrží přihlášení účastníci písemně v dostatečném předstihu. Informace samozřejmě 
poskytnou i pracovníci na našich kontaktních místech - viz rubrika “Důležité kontakty”. 
Jakékoliv změny, zejména zdravotního stavu, nebo zrušení účasti na pobytu je nutné 
neprodleně oznámit na naše kontaktní místa. 



PŘIHLÁŠKY 
 

Po zkušenostech z minulých let doporučujeme zájemcům o účast na uvedených pobytech 
zaslat pečlivě vyplněnou a podepsanou předběžnou přihlášku (stačí vystřihnout či kopíro-
vat) co nejdříve na naše kontaktní místo v Praze nebo v České Lípě. U pobytů do Francie 
a Itálie je nutné současně zaslat zálohu ve výši 2.000,- Kč. Úhradu lze provést bankovním 
příkazem výhradně na náš účet číslo 264503-824/0600 u GE Money Bank, kdy variabilním 
symbolem je rodné číslo plátce, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na každé poště). 
 
 
�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
 
 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 
   NA OZDRAVNÝ POBYT 2007 
 

 
 

Místo pobytu Termín pobytu 

Místo pobytu Termín pobytu 

Příjmení Jméno Titul 

Datum narození Rodné číslo 

Adresa včetně PSČ 

Telefon e-mail 

Datum Podpis 

Jiná sdělení 

 
PŘÍJEMNÉ DNY ODPOČINKU KE ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ 
VŠEM ÚČASTNÍKŮM NAŠICH OZDRAVNÝCH POBYTŮ 

SRDEČNĚ PŘEJE 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  ARCUS – ONKO CENTRUM 



VÝZVA ČLENŮM 
 

Činnost a realizované aktivity občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM jsou již 
řadu let velice rozmanité, pestré a dosti obsáhlé. Hlavním cílem je spokojenost našich 
členů, pacientů a účastníků pořádaných akcí. To přirozeně klade značné nároky na tým 
našich profesionálních pracovníků. Upřímně řečeno tým svým počtem nesporně „štíhlý“. 
Dosažené výsledky se proto neobejdou bez dobrovolných spolupracovníků, kteří jsou 
ochotni přiložit ruku k dílu, nezištně pomoci v zájmu všech. Máte-li možnost a chuť 
pomoci, velice rádi Vás uvítáme na našich kontaktních místech v České Lípě a v Praze. 
 
�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhlášen na počest podepsání 

CHARTY PROTI RAKOVINĚ 
dne 4. února 2000 v Paříži 

 
 

signatářkou Charty proti rakovině je 

paní Jana Koželská 
předsedkyně představenstva 
ARCUS – ONKO CENTRUM 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                foto: Petr Altman 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

     
 

                apartmánový d ům Wally                                         apa rtmánový d ům Wally 
 
 

 
 

apartmánový d ům Omega 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

Itálie zahajuje jako první evropská země 
státem placenou akci očkování žen proti 
rakovině děložního čípku. Ministryně 
zdravotnictví Livia Turcová potvrdila, že již 
letos bude proceduře zdarma podrobeno 
všech 280 tisíc dívek ve věku dvanácti let. 
 
Očkovací látka je cílena proti viru HPV, 
který onemocnění ve většině případů 
způsobuje. Tento původce nákazy je velmi 
rozšířen a přenáší se pohlavním stykem. 
Experti ve světě proto požadují, aby se 
dívky nechaly očkovat ještě předtím, než 
začnou se sexuálním životem. 
 
Italskou státní pokladnu vyjde akce na 75 
miliónu eur (2,1 miliardy Kč) ročně. 
Později chce italská vláda prosadit i další 
očkovací akci proti rakovině děložního 
čípku, a sice pro ženy ve věku 25 a 26 let. 
Na Apeninském poloostrově umírá ročně 
na toto onemocnění tisícovka žen. 
 

zdroj: PRÁVO (DPA, nek) 
 
 

 
 
 

Primář urologického oddělení Nemocnice 
v Jablonci nad Nisou Jaroslav Všetička 
spolu s asistentkou Markétou Matějkovou 
jako první v Česku i ve střední Evropě 
vyzkoušeli operaci odstranění nádoru 
laparoskopicky pomocí přístroje – 
elektrochirurgického radiofrekvenčního 
generátoru. Použitá metoda má řadu 
nesporných výhod. 
 

   
„Metoda je vhodná pro pacienty se 
zvýšenou krvácivostí, jde o minimálně 
invazivní techniku a jde o poměrně 
rychlou operaci,“ uvedl primář Všetička. 
Hlavním kladem zákroku je, že pacient 
nemusí přijít o orgán a také není třeba 
zaskřípnutí ledviny, čímž se snižuje riziko 
případného jejího poškození tím, že není 
dostatečně vyživována. Tvůrce metody, 
anglický lékař Nagy Habib, by rád v Jab-
lonci nad Nisou zřídil školicí centrum pro 
Česko, Polsko, Maďarsko a Ukrajinu. 
 

zdroj: ČD (bln)  
 
 

 
 
 

Němečtí vědci na univerzitě v Tübingenu 
stojí před převratným objevem. Už brzy 
by mohli držet v rukou očkovací látku 
proti rakovině ledvin. 
 
Tým profesora Stefana Stevanoviče obje-
vil nádorový antigen schopný vyhledat 
rakovinné buňky pomocí asi dvaceti 
bílkovin, které buňky vypouštějí do okolí. 
Jakmile antigen rakovinné buňky najde, 
imunitní systém těla už je sám zničí. 
Výzkumný tým doufá, že výsledky svého 
dlouholetého bádání zveřejní koncem roku 
2007. 
 
Na rakovinu ledvin ročně umře dvanáct 
lidí (sedm mužů a pět žen) z jednoho sta 
tisíc. Pokud je však rakovina rozpoznána 
a  léčena včas, jsou šance pacienta na 
přežití skoro stoprocentní. 
 

zdroj: Aha! (ob) 



 
 

 
 
 

Vážení čtenáři! 
 
Mezi nejoblíben ější rubriky m ěsíčníku ARCUS pat ří 
„Pošta od srdce“. Dnes výjime čně nezveřejňujeme 
dopisy našich čtenářů, protože chceme využít toto 
místo k malému ohlédnutí za uplynulým rokem. 
 

Vaše redak ční rada 
 

 
 
Letošní zima díky nečekaně nezimnímu počasí mnohé z nás zaskočila. Absence 
sněhové nadílky, zejména v době vánočních svátků a školních prázdnin,  
přirozeně netěšila hlavně děti. My starší jsme naopak většinou byli rádi, 
nehrozil nám pád na zledovatělých komunikacích ani vysoké náklady za teplo 
v bytech. Většina z nás prožila Vánoce v klidu a pohodě. Z klidu však některé 
velice nepříjemně až tragicky vyvedl lednový uragán. 
 
Naštěstí radostných a příjemných chvil bylo určitě více. Důkazem jsou sváteční 
předvánoční a povánoční setkání v našich kontaktních místech v Praze a České 
Lípě, o kterých píšeme na jiném místě. Pěkná a nápaditá byla vánoční 
akademie Soukromé střední podnikatelské školy v České Lípě; její studenti 
pravidelně organizují finanční sbírky ve prospěch našeho občanského sdružení. 
Já osobně jsem si první lednový pracovní den zpříjemnil setkáním s vynikající 
herečkou Martou Vančurovou v pražském sídle Europa Donna ČR. Paní Martu si 
směle dovolím označit za sluníčko, štědře rozdávající pohodu a optimismus. 
 

Poděkování patří všem obětavým a nezištným 
sponzorům, kteří v loňském roce obdarovali naše 
sdružení. Výčet všech, státních institucí, 
soukromých firem a jednotlivců včetně členů 
odborného doprovodu na ozdravných pobytech, 
jsme vždy zveřejňovali na zadní straně obálky 
našeho měsíčníku. Věříme, že s nemenší štědrostí 
se budeme setkávat i v tomto roce. 
 
Velkou radost nám udělala vánoční a novoroční 
blahopřání od desítek organizací a podnikatelů, 
našich členů, čtenářů a příznivců. Mezi nimi byla 
řada známých osobností, jako například oblíbená 
mladá herečka Zuzana Dřízhalová (na levém 
snímku), známá mj. z televizního seriálu Rodinná 
pouta. 



 
 

 
 

Vyjmenovat všechny gratulanty není v možnostech této rubriky. Namátkou 
„zalovíme“ v došlých přáníčkách a ostatním nejmenovaným se omlouváme, 
stejně tak za špatně přečtená jména. Všem moc a moc děkujeme! 
 
Europa Donna Itálie, Kamila, Petr, Kristýnka a Eliška Neumannovi z Hlavice, Marie 
Matyášová, Květa Morávková a Marcela Ficková z Asociace nevládních neziskových 
organizací Libereckého kraje, Česká společnost pomoci dětem Tilia, Marie Slováčková, 
Mgr. Iva Rašková z Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, Libuše Slámová, 
Europa Donna Slovenia, Marie Adamusová, AGNES, AMOENA, občanské sdružení „D“ 
Liberec, Liga proti rakovině, Alenky z Litomyšle, Janssen-Cilag, s.r.o., Bohemia-lázně a.s., 
MUDr. Milena Wittnerová s kolektivem z Lymfocentra Karlovy Vary, MUDr. Miroslav Kavka, 
MBA, ředitel Nemocnice Znojmo, europoslanec PhDr. Vladimír Železný, paní Linková 
z Hradce Králové, Růžena Tůmová, MUDr. Ivan Kolombo, manželé Vanáčovi z Pardubic, 
Jarka Kubištová, GE Money Česká Lípa, paní Nováková z Frýdku, Onko – Amazonky 
Ostrava, ARCUS – OC Znojmo, Klub Diana Brno, Onkologický klub Návrat Nové Město na 
Moravě, Hana Gřešková, Věra Poskočilová, hejtman Libereckého kraje Petr Skokan, Jan 
Řeháček, Tiskárna Ralsko, občanské sdružení Violka, MUDr. Dalibor Štambera ze 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Město Zákupy, KLM Vista, Eva Mžourková za Centrum 
Portus Teplice, paní Teislerová z Ostravy, Anička Pavelcová z Frýdku Místku, Mgr. Miluše 
Dušková z Karlových Varů, Věra Vrbová ze Šenova u Ostravy, Sociální služby města České 
Lípy, Blažena Ticháčková z Mladé Vožice, Slezský klub stomiků Ostrava, Odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Česká Lípa, Bronislava Filipová z Příbora, Alena 
Pilková z Kolína, Reha Plzeň, Mamma Help, Olga Klůzová z Dolní Kalné, Květa Doležalová, 
předsedkyně Klubu Naděje z Velkého Meziříčí, starostka České Lípy Hana Moudrá, Národní 
rada osob se zdravotním postižením ČR a řada dalších. 
 

 
 
Na závěr se s uplynulým rokem 
za všechny členy a příznivce 
našeho sdružení loučí dvě milé 
dámy, ke kterým chovám 
nemalé sympatie, 
Anička a Angela (snímek je 
z povánočního setkání v česko-
lipských prostorách ARCUS-OC). 
 
 

text a foto: 
Mgr. Lubomír Šádek 

 
 
 



 
 

 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM PRAHA 
Adresa sídla: Na Slovance 1963/42a, 182 00 Praha 8. Bankovní spojení: GE Money Bank, č. účtu: 
264503-824/0600. Webové stránky: www.arcus-oc.org. Předsedkyně představenstva a ředitelka: 
Jana Koželská, e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz nebo jana.kozelska@arcus-oc.org. Kontaktní 
místo: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, 
přízemí). Kontakty: Jana Koželská, Danica Ševčíková, Dana Židová (účetní) ℡/fax: 261 083 733 
nebo 244 914 068, e-mail: praha@@arcus-oc.org. 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 
Kontaktní místo: Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 1: Kontakty: Ilsa Pliczková 
(centrum technické pomoci, výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu), ℡/fax: 487 522 259, 
Mgr. Lubomír Šádek (redakce měsíčníku ARCUS), ℡/fax: 487 825 802, e-mail: info@arcus-oc.org. 
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 15.00 hodin a dle dohody. 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM ZNOJMO 
Kontaktní místo: Nemocnice Znojmo p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, 
℡ 515 215 515. Kontakty: Jarmila Ducká ℡ 728 916 783 (9.00 až 12.00 a 14.00 až 19.00 hodin), 
Marie Čechová ℡ 604 967 949 (16.00 až 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. 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 15.00 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). 
 

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 ČR 
Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu. Adresa a kontaktní místo: EUROPA DONNA ČR, 
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, přízemí). 
℡/fax: 261 083 733 nebo 244 914 068. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 12.30 
hodin. Webové stránky: www.europadonna.info. 



 
 

 
 
 

Kontaktní místo ARCUS – OC v České Líp ě bylo ve čtvrtek 28. prosince 2006 místem 
konání pováno čního sváte čního p řátelského setkání. S členy a p říznivci našeho 
občanského sdružení si na dobré zdraví, lásku, víru, o dpušt ění a úsp ěšný nový rok 
připila p ředsedkyn ě představenstva Jana Koželská. 
 
 

 
 
 

 
                                                                                                               foto: Mgr. Lubomír Šádek 



 
 

 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 
Dary a dotace do 1.000.000 Kč: 
Dary a dotace do 100.000 Kč: 
Dary a dotace do 50.000 Kč: 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Materiální pomoc: 
 

 
 

 
 
 

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, kte ří již uhradili členský p říspěvek na rok 2007. 
Od 1.1.2007 je minimální ro ční členský p říspěvek 250,- Kč. Úhradu příspěvku nutno 
provést bankovním příkazem výhradn ě 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 

Vážení přátelé!  
Na tomto míst ě může být p říště Vaše organizace či firma nebo Vaše jméno!  

Všem sponzor ům, právnickým osobám i jednotlivc ům, 
kteří se štědrostí  a ob ětavostí významn ě podílejí na realizaci našich aktivit  

patří naše up římné pod ěkování a úcta. 


