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JARNÍ PROJÍŽĎKA ZNOJMEM 
Maruška Čechová a Jarmilka Ducká z kontaktního místa 
ARCUS – ONKO CENTRUM ve Znojmě srdečně zvou 
všechny znojemské členy, jejich rodinné příslušníky, příbuzné 
a příznivce na jarní projížďku Znojmem turistickým vláčkem. 
Sraz účastníků je v 17.30 hodin na zastávce Městská 
plovárna Louka – Návštěvnické centrum Znovín (odjezd 
v 18.00 hodin) v neděli 20. kv ětna 2007 . Organizátorky prosí 
o nahlášení zájemců o projížďku do 15.5. na ���� 728 916 783. 
 

 

DOKÁŽEŠ TO TAKY! 
Až na vrcholky hor, kopců a kopečků vystoupí 26. - 27.5.2007 
ženy, které prodělaly rakovinu prsu, aby se spojily v přátel-
ském společenství, stvořily společný bezpečný kruh vzájemné 
podpory, síly a pomoci, aby si navzájem pevně a s láskou 
podaly ruce. Pokoří společně štíty a dobudou hory a kopce, 
protože úskalí života s nemocí lze někdy úspěšně zdolávat 
právě jen takto. Pořadatelem je Aliance českých organizací 
a  žen s rakovinou prsu za finanční podpory firmy ROCHE. 
 
Členkám organizací z Libereckého kraje je doporučen podle 
očekávání Ještěd. Počet zúčastněných osob není omezen, 
kromě členek organizací jsou vítáni jejich přátelé, rodinní 
příslušníci, sympatizanti… 
 
Zájemcům  z Českolipska  nabízíme  spole čný  zájezd   v sobotu  26. kv ětna 2007, 
cca od 10.00 do 20.00 hodin, s dopravou z České Lípy do Liberce (p řes Nový Bor) 
a  zpět vlastním autobusem, na Ješt ěd lanovkou. Doprava autobusem bude zdarma. 
Bližší informace obdrží závazn ě přihlášení ú častníci. P řihlášky nutno doru čit 
nejpozd ěji do 11.5.2007 na kontaktní místo ARCUS – OC v České Líp ě.               (šdk)  
 
 

CVIČENÍ S MARUŠKOU 
Oblíbená cvi čení v prostorách A-OC v České Líp ě s Maruškou Hovorkovou za 
doprovodu medita ční hudby pokra čují každou st ředu od 14.30 do 15.30 hodin.     (rr)  
 
 
ARCUS: ČASOPIS OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM PRAHA  
Redakce : ARCUS – ONKO CENTRUM, Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 1 
℡/fax 487 522 259 ℡ 487 825 802 e-mail: arcus-oc@atlas.cz webové stránky: www.arcus-oc.org 
Redakční rada : Jana Koželská, Ilsa Pliczková, Mgr. Lubomír Šádek (redaktor časopisu) 
Tisk: Tiskárna Ralsko Mimoň  *  Uzávěrka: 26.04.2007  *  Určeno pro interní potřebu ARCUS – OC 



 
 

 
 
 

Nabídka ozdravných pobytů na rok 2007, kterou jsme zveřejnili v minulém čísle 
našeho časopisu, se podle očekávání setkala s velkým zájmem a to nejenom 
spokojených účastníků minulých pobytů, ale i nových zájemců. Z organizačních 
důvodů jsme příjem závazných přihlášek na smluvně zajištěné pobyty (viz tabulka) již 
ukončili. Poslední volná místa jsou ke dni uzávěrky časopisu pouze na pobyt v Itálii 
v termínu 6. až 15.7.2007. Všichni závazně přihlášení účastníci pobytů v Itálii a Francii již 
obdrželi písemné informace a pokyny k pobytu včetně průvodního dopisu s pokyny 
k úhradě ceny pobytu. Další informace – čas odjezdu a organizační pokyny - zašleme 
účastníkům pobytů 10 dnů před odjezdem. 
 
 

 

   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) 

   01.08. – 11.08.    ČR – Jeseníky, Kopřivná    4.300,- 
   01.08. – 11.08.    ČR – Jeseníky, Barborka …2.800,- 

 
 
ČESKÁ REPUBLIKA – JESENÍKY 
 

Díky mnoha intenzivním jednáním se nám podařilo zajistit další tuzemský 
pobyt, tentokrát se zaměřením na lymfatické masáže. Uskuteční se v termínu 
1. až 11. srpna 2007 v Jeseníkách, na chatě Kopřivná v Malé Morávce. Zimní 
pohled na chatu Kopřivná je na obálce tohoto čísla časopisu ARCUS. 
 

Ubytování je na dvoulůžkových pokojích vybavených umyvadlem s teplou a studenou 
vodou. Sociální zařízení je společné na patře. Dotovaná cena pobytu ve výši 4.300,- Kč je 
včetně polopenze. Pobyt začíná 1.8. večeří a končí 11.8. snídaní. V blízkém okolí chaty je 
velké množství turistických míst, které stojí za návštěvu: Praděd, Karlova studánka, 
naučné stezky Velká kotlina a Bílá Opava, Petrovy kameny, vodopády Bílé Opavy, 
Rabštejn, sedlo Skřítek, přehrada Dlouhé Stráně, Kamenný vrch, Vysoký vodopád, Orlík, 
Velké Losiny, Kamzík, Velký Javorník, Červená hora atd. Dopravu si každý účastník 
zajišťuje sám. 



Součástí chaty Kopřivná je bazén typu Myrtha o velikosti 6,3 x 13,5 metrů a s hloubkou 
1,3 metru. Bazén je v provozu od 8:00 do 20:00 hodin, je vyhřívaný s průměrnou teplotou 
24ºC, přístup do bazénu mají pouze ubytovaní hosté. 
 
 

       
 
 
Pobyt je realizován za přispění dotace Ministerstva zdravotnictví ČR, určen je 
ženám s lymfedémem po ukončené onkologické léčbě a s doporučením 
ošetřujícího lékaře bez ohledu na příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Pobyt je 
za doprovodu lékaře, součástí pobytu je přístrojová lymfodrenáž, cvičení, vycházky, 
přednášky a besedy. Počet míst je omezen, pečlivě vyplněnou a podepsanou předběžnou 
přihlášku proto doporučujeme zaslat co nejdříve na naše kontaktní místo v Praze: 
(ARCUS – OC,  Fakultní Thomayerova nemocnice,  Vídeňská 800, 149 54 Praha 4 – Krč), 
e-mail: praha@arcus-oc.org,  �/fax: 261 083 733 nebo 244 914 068, � 603 218 858, 
paní Danica Ševčíková, od 9 do 12 hodin. 
 
Rodinní příslušníci účastnic pobytu na chatě Kopřivná či další zájemci o pobyt bez 
odborných služeb mají ve shodném termínu (1. až 11.8.2007) možnost pobytu na chatě 
Barborka (Malá Morávka – Ovčárna, Karlova Studánka), která je nejvýše položenou 
horskou chatou v Jeseníkách. 
 

V chatě se nachází restaurace s kuchyní 
s celodenním provozem. Na každém 
pokoji je umyvadlo s teplou a studenou 
vodou, sociální zařízení je společné na 
patře. K odpočinku slouží vybavená 
klubovna s TV, tělocvična, stolní tenis aj. 
 
Cena pobytu ve výši 2.800.- Kč je včet-
ně polopenze, ale bez odborných služeb. 
Dopravu si každý účastník zajišťuje sám. 
 
Předběžné přihlášky nutno zaslat co 
nejdříve paní Danice Ševčíkové 
(603 218 858) v pražském kontakt-
ním místě ARCUS-OC, viz údaje výše. 

 



 
 

 
 
 

Nabídka ozdravných pobytů na rok 2007 se díky pochopení správní rady 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, které tímto upřímně děkujeme, a také 
usilovnému jednání naší předsedkyně paní Jany Koželské rozšířila o všemi 
očekávané ozdravné pobyty ve Švýcarsku a v Chorvatsku.  
 
 

 

   Termín pobytu 
 

 

   Místo pobytu 
 

   Cena v Kč 

   31.08. – 16.09.    Švýcarsko, Melchtal    4.100,- 
   19.10. – 04.11.    Švýcarsko, Melchtal    4.100,- 
   02.11. – 18.11.    Švýcarsko, Melchtal    4.100,- 
   30.11. – 16.12.    Švýcarsko, Melchtal    4.100,- 
   21.08. – 04.09.    Chorvatsko, Crikvenica    4.800,- 
   04.09. – 18.09.    Chorvatsko, Crikvenica    4.800,- 

 
 
ŠVÝCARSKO - MELCHTAL 
 
 

Pobyt je určen pacientům po ukončené onkologické léčbě, pojištěncům Vše-
obecné zdravotní pojišťovny ČR. Hlavní náplní ozdravného pobytu je turistika ve vyso-
kohorském prostředí, přednášky lékařů a jiných odborníků, zdravotní cvičení a zábavná 
činnost. Pobyt se koná za doprovodu vedoucího pobytu, lékaře a odborného doprovodu. 
 

Ubytování je zajištěno v penzionu Widderhuis v malebné horské vesničce Melchtal, která 
se nachází cca 25 km pod Luzernem v nadmořské výšce 890 m. Penzion je celoročně 
využíván k ozdravným pobytům alergických dětí a dětí s dýchacími potížemi, protože se 
jedná o velice čisté a zdravotně prospěšné prostředí, nejčistší oblast ve Švýcarsku. V celém 
objektu penzionu je zákaz kouření! 
 

Pobytové místo je oblíbeným východiskem k četným turistickým trasám. 
Nedaleko je lyžařské středisko s mnoha vleky, kabinkovou a sedačkovou lanovkou, která 
může účastníky pobytu vyvézt k jezerům až do 1960 m n. m., kde se nachází další lyžařské 
středisko. Je to nádherné místo k provozování turistiky po vyznačených trasách v okolí 
jezer. V penzionu je botárna, kuchyně, jídelna, kuchyňka s varnou konvicí, dvě učebny, 
stolní tenis, stolní fotbal, televize a video. Na každém pokoji je umyvadlo s teplou 
a studenou vodou. Na každém patře jsou společné WC a sprchy. U penzionu se nachází 
hřiště a poblíž penzionu využíváme plně vybavenou tělocvičnu zdejší klášterní školy. 
 

Stravování – 5x denně (tzn. snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) včetně 
celodenního pitného režimu, tj. minimálně 3 litry tekutin denně. V případě celodenního 
výletu obdrží každý účastník balíček na cestu. 



CHORVATSKO - CRIKVENICA 
 
 

Pobyt se uskuteční z dotace Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Pobytu se 
mohou zúčastnit pacienti po ukončené onkologické léčbě, kteří jsou pojištěnci 
VZP ČR. Pobyt se bude konat za doprovodu lékařů, zdravotních sester, psychologů, 
cvičitelů, vedoucích skupin a  pobytu. 

 
 

 
 
 

CRIKVENICA - lázeňské městečko s neobyčejně příznivými klimatickými podmínkami, 
s průzračným mořem a s bujnou středozemní vegetací, 2 km dlouhá písečná pláž 
s mělčinou a řada dalších oblázkových a kamenitých pláží, příjemná městská promenáda 
s řadou obchodů, restaurací a kaváren, s velkou nabídkou možností ke sportu a zábavě. 
Místní klima blahodárně působí na lidský organismus, můžete podniknout řadu příjemných 
procházek i zajímavých výletů do okolí. 
 
Letovisko Crikvenica leží na kontinentální části pobřeží Jaderského moře a ve 
vzdálenosti cca 37 km jižně od Rijeky. Komplex i městečko se rozprostírají od moře až do 
úbočí zalesněných kopců, které chrání od větrů z pevniny stejně dobře, jako je od větrů 
z moře chrání protilehlý ostrov Krk. V nevelké vzdálenosti od Crikvenice se při vstupu do 
40 km dlouhého údolí nachází romantické přístavní město Novi Vinodolski. 
 
Ubytování: Thalassotherapia - hotelového typu , 2-3  lůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízením. Hotel se nachází cca 100 m od pláže. Pláž je kombinovaná, od upravených 
betonových pláží přímo pod hotelem, až po pláže jemně kamenité. 
 
Stravování: zajištěno v jídelně hlavní budovy komplexu, stravování probíhá formou plné 
penze včetně zvláštního pitného režimu. Doprava: letecky. 
 
Vybavení: V hotelovém komplexu se nachází malé hřiště, stoly na stolní tenis apod. Dále 
je zde široká nabídka pro provozování vodních sportů (např. potápění, windsurfing), 
půjčovna šlapadel aj.                                              šdk, foto z komplexu: Bruno Brych 
 



 
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

   NA OZDRAVNÝ POBYT 2007 
                                         JESENÍKY * KOPŘIVNÁ * BARBORKA 
 

 
 

Místo pobytu Termín pobytu 

Příjmení Jméno Titul 

Datum narození Rodné číslo 

Adresa včetně PSČ 

Telefon e-mail 

Datum Podpis 

Jiná sdělení 

 
 
 
Pečlivě a čitelně vyplněnou a podepsanou předběžnou přihlášku zašlete co nejdříve na 
adresu našeho kontaktního místa v Praze: 
ARCUS – OC,  Fakultní  Thomayerova  nemocnice,  Vídeňská 800,  149 54  Praha 4 – Krč. 
 

Osobní či telefonický kontakt: Danica Ševčíková (od 9 do 12 hodin), � 603 218 858, 
�/fax: 261 083 733 nebo 244 914 068, e-mail: praha@arcus-oc.org. 
 
 
 
 

PŘÍJEMNÉ DNY ODPOČINKU KE ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ 
VŠEM ÚČASTNÍKŮM OZDRAVNÝCH POBYTŮ 

SRDEČNĚ PŘEJE 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  ARCUS – ONKO CENTRUM 

 



 
PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

   NA OZDRAVNÝ POBYT 2007 
                                         ŠVÝCARSKO  *  CHORVATSKO 
 

 
 

Místo pobytu Termín pobytu 

Příjmení Jméno Titul 

Datum narození Rodné číslo 

Adresa včetně PSČ 

Telefon e-mail 

Datum Podpis 

Jiná sdělení 

 
 
 
Pečlivě a čitelně vyplněnou a podepsanou předběžnou přihlášku zašlete co nejdříve na 
adresu našeho kontaktního místa v České Lípě:  
ARCUS – ONKO  CENTRUM,  Náměstí  Osvobození  451,  470 01  Česká Lípa  1 
 

Osobní a telefonický kontakt denně od 9 do 15 hodin, �/fax: 487 522 259 a 487 825 802, 
e-mail:arcus-oc@atlas.cz nebo info@arcus-oc.org. 
 
 
 
 

PŘÍJEMNÉ DNY ODPOČINKU KE ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ 
VŠEM ÚČASTNÍKŮM OZDRAVNÝCH POBYTŮ 

SRDEČNĚ PŘEJE 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  ARCUS – ONKO CENTRUM 

 



 
 

 
 
 

Novelu zákona o pé či o zdraví lidu, podle které by pacienti získali pr ávo nahlížet do 
své zdravotní dokumentace a po řizovat si z ní kopie, schválili v b řeznu poslanci 
Parlamentu ČR. Toto právo by nemocný mohl p řenést i na své nejbližší. 
 
Česká lékařská komora (ČLK) je k novele zákona kritická, ministerstvo zdravotnictví je 
spokojeno. Podle ČLK je možné, že pacienta údaje z jeho zdravotní dokumentace "bez 
znalosti souvislostí" zmatou. „Místo toho, aby byl informován, bude spíše dezorientován," 
uvedlo v minulosti představenstvo ČLK. Lepší by podle něj bylo, kdyby lékař udělal 
pacientovi z karty výpis. Navržená novela prý také zvýší administrativní zátěž lékařů. 
Ministerstvo zdravotnictví prosazení novely považuje za velký úspěch. „Jedná se 
o zásadní průlom ve prospěch pacientů,“ sdělil podle ČTK mluvčí ministerstva. 
 

Lékaři nyní sice musí pacienta o jeho stavu 
informovat, ale nemusí mu poskytnout jeho 
zdravotní dokumentaci, aby si mohl udělat 
kopii či přepis. Pacient by mohl rozhodnout, 
kdo má o jeho stavu vědět. Nemocný by podle 
schválené novely mohl z okruhu svých 
příbuzných určit další lidi, které mají zdravot-
níci informovat o jeho zdravotním stavu a kteří 
budou mít rovněž přístup k jeho kartě. 
Zároveň by si ale pacient mohl rozhodnout, 
aby jeho dokumentace nebyla neposkytnuta 
nikomu nebo si určit okruh lidí, u nichž si to 
nepřeje. Novela nicméně předpokládá, že 
pokud pacient neřekl, že to zakazuje, mají po 
jeho smrti přístup k dokumentaci blízcí lidé. 
Měli by mít nárok také na informace o příči-
nách úmrtí a výsledku pitvy. Pokud nemocný 

stanoví, že nechce, aby jeho blízcí měli po jeho smrti nárok na jeho dokumentaci, budou 
mít podle novely přístup jen k údajům, které mohou mít vliv na jejich vlastní zdraví - jde 
například o informace o dědičných chorobách. 
 
Novela stanovuje i některé výjimky z práva na informace ze zdravotní karty. Částečné 
omezení se týká psychologických metod, protože psychologické testy jsou chráněny 
autorským právem. Majetkem terapeuta by zřejmě také zůstaly záznamy psycho-
terapeutických sezení, do nichž terapeuti často zahrnují i vlastní postoje a emoční reakce. 
Pacient by v tomto případě mohl nahlížet do záznamů, které se týkají příznaků a diagnózy, 
popisují terapeutický přístup a interpretují výsledky testů. Předloha rovněž počítá s tím, že 
lékař by mohl částečně omezit přístup k informacím ze zdravotní karty dítěte těm rodičům, 
kteří jsou podezřelí ze zneužívání nebo týrání svého potomka. Novela stanovuje, že 
zdravotníci mají žádosti pacienta o kopii, výpis či opis dokumentace vyhovět do 30 dnů. 
Mohou za to chtít úhradu, která ale nepřesáhne náklady na pořízení kopie. 
 

Mgr. Lubomír Šádek 



 
 

 
 
Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové bylo 27. února 2007 místem konání 
4. ročníku slavnostního p ředání výro čních cen Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR „Mosty 2006“ za mimo řádný p řínos ke zlepšení života lidí s handi-
capem.  Předání cen se konalo pod záštitou manželky prezidenta ČR paní Livie Klausové 
a hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka. Předávání cen se zúčastnila i paní 
Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS–OC. Výroční cenu v kategorii 
veřejné správy získala pražská policie za projekt komunikace s neslyšícími a v kategorii 
nestátních organizací vinařství Galant za etikety s Braillovým písmem. Zvláštní cenu si 
z Hradce Králové odvezla společnost Otto Bock ČR za speciální protetické vybavení. 
O ceny usilovalo celkem 92 projektů, což je o 25 více než v předchozím roce.            (šdk)  
 
 

 
 

 
 
Za účasti předsedkyně představenstva Jany Koželské se v prostorách pražské poradny 
ARCUS – ONKO CENTRUM ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze uskutečnil ve 
čtvrtek 29. března 2007 informační seminář pro veřejnost na téma „Rakovina děložního 
čípku – vakcinace a jiné možnosti prevence“. Seminář je součástí dvouletého projek-
tu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu. Přednášeli a na dotazy odpovídali: 
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D., z NRL pro papillomaviry, MVDr. Jitka Musilová z firmy Dynex, 
s.r.o., a asistent MUDr. Marek Pluta z Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Motole.   (rr) 
 
 

 
 

 
 
Na pražském Výstavišti v Praze 7 Holešovicích proběhl ve dnech 17. až 20. dubna 2007 
již 11. ročník tradiční, specializované výstavy pro zdravotně postižené NON-HANDICAP  
2007. Výstava proběhla společně s 29. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu 
PRAGOMEDICA-PRAGOLABOR-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2007. Součástí výstavy 
byl doprovodný odborný program, který ve spolupráci se společností Incheba Praha, s.r.o., 
zajistila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Výstavu a veletrh shlédli také 
zástupci občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM.                                          (rr)  
 
 
 

MÁTE DOMA NEPOTŘEBNOU MENŠÍ FUNKČNÍ LEDNIČKU ČI CHLADNIČKU? NEVÍTE, KAM 
S NÍ? VĚNUJTE JI NÁM - KONTAKTNÍMU MÍSTU ARCUS – OC V ČESKÉ LÍPĚ. UDĚLÁTE 
SOBĚ I NÁM RADOST.                                                                                                                 (rr) 
 



 
 

 
 
Na pozvání hejtmana Libereckého kraje pana Petra Sk okana se Jana Koželská, 
předsedkyn ě představenstva ARCUS – OC, dne 1. b řezna 2007 zúčastnila v Dom ě 
kultury Liberec „Krajského kulatého stolu k diskusi  nad Strategií udržitelného 
rozvoje ČR“. Aktivn ě se zúčastnila a zapojila do oblasti C – zdravý životní st yl, 
zdravotní prevence a zdravotní služby.                                                                     (šdk)  
 
 

 
 

 
 
Koalice pro zdraví byla ve dnech 23. a 24. března 2007 v Kongresovém centru v Praze 
pořadatelem Mezinárodní konference pacientských organizací nových členských 
států EU. Konference se zúčastnilo téměř čtyřicet zástupců pacientských organizací 
z Polska, Litvy, Slovinska, Estonska, Maďarska, Slovenska a České republiky. Příspěvky 
vycházely z následujících témat: aktivity neziskových organizací, role pacientských 
organizací ve společnosti, krátkodobé a dlouhodobé cíle pacientské organizace, lobbying 
pacientských organizací, zpřístupnění nových léků v EU a účast pacientských organizací při 
stanovení cen léků, tvorbě nových zákonů, ministerských komisí apod.                       (rr) 
 
 

 
 

 
 

 

Český den proti rakovin ě (dosud Kv ětinový den) nás čeká 
16.  května 2007 . To si můžeme koupit žlutý kvítek měsíčku 
lékařského a zúčastnit se tak již jedenáctého ročníku sbírky 
Ligy proti rakovině Praha s heslem: Dnešní děti – zítřejší svět. 
K tradičnímu žlutému květu měsíčku lékařského s červenou 
stužkou bude patřit i speciální informační leták.                     (rr)  
 
 

 
 

 

Kontaktní místo ARCUS – OC Praha upozorňuje, že z důvodu realizace ozdravných 
pobytů bude pražská kancelář v termínu od 5. do 15.7.2007 a 1. až 11.8.2007 mimo 
provoz. Psycho-sociální poradna Mgr. Marie Koudelkové bude uzavřena v pondělí 9.7. 
Obdobně v českolipském kontaktním místě ARCUS – OC nebude od 14. do 25.6.2007 
v provozu výdejna pomůcek pro ženy po ablaci prsu. Před návštěvou doporučujeme 
ověřit naši přítomnost! Děkujeme za pochopení!                                        (ARCUS-OC) 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

Vědci možná našli cestu, jak vyléčit 
rakovinu. Překvapivě přes jiné 
nemoci, pomocí virů spalniček a dal-
ších virů. Je to prý nová průlomová 
naděje pro onkologicky nemocné. 
Jde totiž o jednoduchý princip, který 
je pro tělo méně zátěžový než je 
současná léčba. Výzkumy běží již 
několik let a zkoušky by měly začít letos, 
byť zatím jen v zahraničí. 
 
Jde o metodu, při které se onkologickým 
pacientům dávají geneticky upravené viry. 
Velkou naději vědci vkládají do viru 
spalniček a do virů, které způsobují 
obyčejné nachlazení  doprovázené rýmou 
a kašlem. Jde pravděpodobně o už osla-
bené viry, u kterých bylo dosaženo toho, 
že přestanou být infekční, takže by 
pacientovi nemohly ještě ublížit. 
 
Vědci z Oxfordské univerzity, kteří se 
touto metodou zabývají, říkají, že jde 
o  léčbu, která je ve srovnání s léčbou 
ozařováním nebo chemoterapií velmi 
šetrná. Sami říkají, že přistoupili 
k výzkumu poté, co v osmdesátých letech 
minulého století zaznamenali několik 
případů, kdy se onkologicky nemocní 
pacienti výrazně zlepšili právě po 
prodělání těchto nemocí. 
 
„Jde o mocnou protinádorovou léčbu, 
která v budoucnu dokáže porazit 
všechny typy nádorů,“ tvrdí Leopard 
Seymour, pod jehož vedením 
výzkumné práce probíhají. 

   

Britové zatím zkoušeli aplikovat virus 
vstříknutím přímo do nádoru. Nyní hledají 
cestu, jak virus v těle „přepravovat“ krví, 
aby mohl zasáhnout i tam, kde není 
injekční aplikace možná. 
 
„Podařilo se nám vyvinout „neviditelné“ 
viry. Ty nerozpozná tělo nemocného a ony 
tak mohou začít bojovat s rakovinovými 
buňkami,“ vysvětluje Seymour. Zatím byly 
úspěšně provedeny testy na myších, další 
testování má přijít na řadu do konce roku. 
 

zdroj: Blesk (PH)  
 
 

 
 
 

Pětice samozvaných onkologů 
z Hesenska stanula před soudem za 
podvod na 167 nemocných, od nichž 
a jejich příbuzných vylákali v pře-
počtu 37 milionů korun, za což jim 
hrozí 15 let vězení. 
 
Na lidském neštěstí vydělávali tím, že 
pacientům v hesenském Bad Karlshafenu 
dávali zázračný lék proti rakovině, který si 
nechali draze platit. Byl to však přípravek 
proti zánětům. Jen oddálil smrt. Obelhali 
pacienty, kteří se chytají každé naděje. 
 
Skupinu šarlatánů vedl lékař Eike R. Na 
své klinice podával pacientům ruský 
přípravek Galavit. Tvrdil, že zastavuje 
bujení nádoru. Nemocní za ampule 
Galavitu platili velké peníze, k tomu další 
peníze za ubytování a péči. 
 

zdroj: ČD, Bild.de 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

Mezinárodní tým vědců oznámil, že 
3,6% všech rakovinných onemoc-
nění na světě souvisí s konzumací 
alkoholu. „Mezi alkoholem a rakovinou 
ústní dutiny, jícnu, hltanu, tlustého střeva, 
konečníku, jater, hrtanu a prsu existuje 
přímá souvislost," uvádí doktor Paolo 
Boffetta z International Agency for 
Research on Cancer z francouzského 
Lyonu v časopisu International Journal of 
Cancer. „U jiných druhů rakoviny zatím 
souvislost nebyla potvrzena." Za použití 
různých zdrojů informací se vědci pokusili 
odhadnout počet případů rakoviny a úmrtí 
na rakovinu související s alkoholem v roce 
2002. V tom roce bylo potvrzeno přibližně 
389.100 případů rakoviny přičítaných 
konzumaci alkoholu, které činily 3,6% 
všech případů rakoviny. 

 
 

 
 
 

Rozsáhlá studie amerických a švéd-
ských výzkumníků ukázala rela-
tivně vysoké procento rakoviny plic 
u nekuřáků, především pak u žen. 
Studie vychází z údajů zhruba 
milionu lidí v USA a ve Švédsku ve 
věku od 40 do 79 let. Karcinom plic 
byl zaznamenán u 8 procent mužů – 
nekuřáků a dokonce u 20 procent žen 
- nekuřaček. Výsledky studie, kterou 
otiskl časopis Journal of Clinical 
Oncology, naznačují možnou souvis-
lost výskytu onemocnění s pasivním 
kouřením. 

 

   

 
 
 

Hodina intenzivního cvičení denně 
může výrazně snížit riziko rakoviny 
střev. A je přitom jedno, jestli běháte 
v parku, posilujete s činkami nebo 
plavete. K tomuto závěru dospěli vědci 
z mezinárodního střediska pro výz-
kum rakoviny ve francouzském Lyonu 
(IARC), kteří upozorňují, že kladný 
vliv má třeba i pohyb při úklidových 
pracích doma či při méně náročných 
aktivitách. Výzkum prováděli odbor-
níci, kteří se zabývají vztahem mezi 
rakovinou a způsobem stravování, 
životním stylem a prostředím. V této 
studii zkoumali vliv fyzické aktivity 
člověka na riziko vzniku rakoviny 
tlustého střeva. Zjistili, že u nejaktiv-
nějších lidí je nebezpečí rozvoje tohoto 
druhu onemocnění až o 22% nižší. 
Cvičení ale podle expertů neochrání 
před rakovinou konečníku. 
 
 

 
 
 

Počet případů rakoviny kůže, této velmi 
nebezpečné formy zhoubné choroby, za 
posledních 15 let narostl téměř o 90%. 
Podle lékařů za to může změna životního 
stylu - Češi častěji jezdí na dovolenou na 
jih a opalují se v soláriích. Ve srovnání 
s dobou před 30 lety přibylo těchto nádo-
rů dokonce čtyřnásobně: v roce 1970 
onemocnělo zhoubným kožním nádorem 
ani ne čtyři tisíce lidí, teď je jich téměř 
patnáct tisíc. 

zdroj: server www.zdn.cz 
(všechny příspěvky na této stránce) 



 
 

 
 
 

 

V Evrop ě v loňském roce 
onemocn ělo rakovinou 3,2 
milionu lidí. Vyplývá to ze 
zprávy Mezinárodní agentury 
pro výzkum rakoviny (IARC), 
která byla zve řejněna v Paříži. 
Každým rokem je na starém 
kontinentu diagnostikováno 
zhruba o 300 tisíc p řípadů 
rakoviny více. Zpráva IARC 
zdůrazňuje, že nár ůst této 
zhoubné choroby souvisí také 
s prodlužováním v ěku. 
 
Ředitel IARC Peter Boyle uvádí, 
že výskyt rakoviny se silně 
zvyšuje navzdory lepší prevenci 
a lepší léčbě. Podle něho je 
třeba přijmout důsledná a účinná 
opatření proti rakovině, hlavně 
ve střední a východní Evropě, 
zabránit epidemii tabakismu, 

rozvíjet co možná nejvíce screeningové programy při vyšetřování rakoviny prsu, děložního 
hrdla a tlustého střeva a konečníku. „Správná výživa a fyzická námaha, to je to, co by 
pomohlo obyvatel ům Evropy snížit výskyt obezity i riziko rakoviny se  smrtelnými 
následky,“ upozor ňuje ředitel IARC Boyle. 
 
Nejčastěji je nyní diagnostikována rakovina prsu (loni tvořila 13,5 procenta) a plic (12,1 
procenta). Nejvražednější ze všech jsou rakovina plic a rakovina tlustého střeva a koneč-
níku. V roce 2006 na ně zemřelo 334.800 lidí. Drtivá většina rakoviny plic je vyvolána 
tabákem a boj proti kouření je nyní v Evropské unii absolutní prioritou. 
 
V České republice podle České onkologické spole čnosti v roce 2004 onemocn ělo 
rakovinou 66.641 lidí. Nejvražedn ější je rakovina tlustého st řeva a kone čníku, kde 
Česko drží smutné prvenství. V p řepočtu na sto tisíc obyvatel máme nejvíce 
nemocných. Vloni bylo hlášeno 7.862 nových p řípadů a denně na tuto formu 
rakoviny zem ře 16 lidí. 
 
Na otázku, proč je tato forma zhoubného bujení u nás tak rozšířena, odborníci nedokáží 
odpovědět. „Existuje mnoho studií, ale přesně to zjištěno není. Možná jde o určitou daň za 
pohodlí a dostatek. Málo se pohybujeme a v jídelníčku nestrádáme. Určitá část onemoc-
nění jde na vrub genetice,“ uvedl prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSC., předseda České onko-
logické společnosti JEP. Jedinou šancí je prevence. Tedy dostatek pohybu a upravený 
jídelníček, kde nebude chybět ovoce, zelenina a celozrnné pečivo. 



„Lidé by se měli nechat testovat. Po padesátce je zdarma, jinak stojí asi sto korun,“ 
apeluje profesor Vorlíček. Nemoc je dobře diagnostikovatelná. Naději na vyléčení mají 
zejména radikálně operovaní nemocní, a z nich asi jen polovina, u nichž se dodatečně 
neobjeví metastázy nebo opětovný návrat choroby. 
 
Smutné prvenství držíme také u rakoviny ledvin. „Ta to forma nemoci není 
nejčastější a nepat ří mezi hlavní zabijáky, jako je rakovina plic či prsu, ale v České 
republice onemocn ění nejvíce pacient ů – mužů,“ popisuje profesor Vorlí ček. Na 
otázku „proč?“ lékaři opět nemají odpověď. „Půjde o mnoho faktorů. Nezdravý životní styl, 
polykání množství tabletek, kouření. Jsou to spíše domněnky než jasné odpovědi 
podložené výzkumem a čísly,“ dodává profesor Vorlíček. 
 
U žen je nej častějším zhoubným onemocn ěním karcinom prsu, d ělohy, vaje čníků 
a  rakovina plic. V p řípadě nádor ů prsu jsme na 31. míst ě ve světě. Zde vévodí 
žebříčku USA. U rakoviny d ělohy jsme na 3. míst ě a vaječníků na 4. míst ě na světě. 
 

zpracoval: Mgr. Lubomír Šádek 
zdroj: Metro 8.2.2007, PRÁVO 10.3.2007 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ženy, které mají za sebou léčbu rakoviny prsu, mohou dvojnásobně zlepšit své 
vyhlídky na další život, jestliže se budou tři až pět hodin týdně mírným tempem 
procházet. Uvádí se to ve studii amerických vědců z Harvardovy univerzity, o níž 
informoval lékařský časopis Jama. 

 
Studie vypracovaná na základě dlouhodobého 
výzkumu v letech 1984 až 1998, srovnává životní styl 
2987 zdravotních sester, jež onemocněly rakovinou 
prsu. Ze závěrů vyšlo najevo, že ty, které se 
pravidelně procházely, měly po odstranění 
zhoubného nádoru dvojnásobně větší šanci žít dále 
než ty, jež se procházely méně než hodinu týdně. 
Skutečnost, že pohyb obecně pomáhá při 
uzdravování onkologicky nemocných pacientů, už 
v minulosti doložily jiné výzkumy. Nová studie 
doplňuje, že každodenní vycházky pomáhají ženám, 
u nichž byla rakovina v pokročilém stadiu. Možnost 
vítězství nad rakovinou prsu podle nich zvyšuje 
odbourávání ženského hormonu estrogenu v krvi při 
pravidelném pohybu. Vyšší hodnoty tohoto hormonu 
lékaři spojují s vyšším rizikem rakoviny prsu. 
 

zdroj: SD magazín 
 



 
 

 
 
 

Zamyšlení nad duchovní příčinou nemocí a pozoruhodně otevřená a upřímná 
svědectví žen, které vítězí v boji s rakovinou, jsou námětem nového dlouho-
metrážního dokumentu režisérky a scénáristky PhDr. Svatavy Marie Kabošové, 
který začátkem dubna měl premiéru na TV NOE. 
 
Autorka zaznamenávala výpovědi žen již od roku 1999. Její film z cyklu Curriculum vitae 
„Když jde o život“ (ČT, 1999) motivoval řadu pacientek k pozitivní změně. Nový dokument 
pod názvem TABU-BU volně navazuje na tento předcházející dokument. Zaměřuje se na 
téma, které je v médiích stále tabuizováno: utrpení a smrt. Přesto nejde o žádný 
depresivní či tíživý dokument. Tvůrcům se podařilo zachytit spontánní radost lidí, kteří se 
již dokáží těšit z každého dne a naplnit pocitem naděje i celý film. Autorku zaujala sdílená 
lidská zkušenost, prožitky z klinické smrti a další trancendentální zkušenosti pacientek, 
které způsobily v jejich životě zásadní změnu a otevřely jim cestu k uzdravení. Z více než 
stovky zaznamenaných intimních výpovědí zvolila ty nejzajímavější. O svém boji s 
rakovinou vypráví také režisérka a spisovatelka Olga Walló, Jana Koželská, zakladatelka 
občanského sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM a organizátorka ozdravných pobytů pro 
onkologické pacienty. Spolu s dalšími pacienty, psychology a lékaři upozorňují na řadu 
předsudků, na psychosociální souvislosti a také na nutnost zabývat se i následnou péčí o 
pacienty a jejich resocializací. 
 
V České republice v této chvíli žije již více než 400 tisíc diagnostikovaných onkologických 
pacientů. TV NOE je první televizí, která chce těmto lidem i jejich rodinným příslušníkům 
podat pomocnou ruku v podobě interaktivních televizních pořadů. Pořad by měl otevřít 
dialog a prostor pro vznik další série dokumentů, které budou reflektovat skutečnou 

potřebu onkologických 
pacientů a jejich rodin-
ných příslušníků. Projekt 
vznikl s laskavou podpo-
rou Středočeského kraje, 
v koprodukci TELEPACE 
a MEDIA FILM. 
 

zdroj: TV NOE 
 

 
 
 
Režisérka Svatava Maria 
Kabošová se synem p ři 
natáčení části po řadu 
v pražském sídle ARCUS 
– OC a EUROPA DONNA. 
 



 
 

 
 
 

Zástupci nemocnic z Libereckého kraje se v úterý 10 . dubna 2007 setkali v sídle 
Libereckého kraje, aby diskutovali o problematice z řízení a činnosti tzv. 
Komplexního onkologického centra (KOC). V České republice vzniklo již p řed 
dvěma lety osmnáct KOC. Jedno z nich pracuje v Krajské  nemocnici Liberec pod 
vedením primá ře MUDr. Ji řího Bartoše. 
 

Jednání se účastnil významný host 
(na snímku stojící), předseda České 
onkologické společnosti prof. MUDr. 
Jiří Vorlíček, CSc., který stál u zrodu 
nového modelu financování 
nákladné onkologické péče v České 
republice a kterému se v minulých 
týdnech podařilo smluvně dojednat 
s Veřejnou zdravotní pojišťovnou 
způsob úhrady onkologické péče 
právě prostřednictvím Komplexních 
onkologických center. 
 

Zjednodušeně řečeno platby za poskytnutou péči nebudou pro potřebné pacienty 
limitovány, pokud bude jejich léčba indikována právě prostřednictvím KOC. Pro pacienty 
z Libereckého kraje přináší tento model péče jistotu poskytnutí kvalitní zdravotní péče. 
Zástupci ostatních nemocnic tomuto systému vyslovili podporu a v rámci svých odborností 
budou s KOC v Krajské nemocnici Liberec spolupracovat. 

zdroj (+ foto): www.kraj-lbc.cz 
 

 
 

 
 
 

Onkologové jsou spokojeni s dohodou, kterou koncem února podepsali s ředitelem  
Všeobecné zdravotní pojiš ťovny ČR MUDr. Pavlem Horákem, CSc., MBA, o pen ězích 
pro 18 komplexních onkologických center. 
 
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda České onkologické společnosti, pro ČTK uvedl, 
že bude pečlivě sledovat plnění dohody. „Pokud by věci běžely, jak jsme je podepsali, a já 
nemám důvod o tom pochybovat, budu spokojen,“ prohlásil. Podle ředitele VZP se dohoda 
týká léčení rakoviny zažívacího traktu, prsu a plic. Centra nebudou omezena limity, 
dostanou peníze za každého léčeného pacienta. Za stejnou léčbu budou mít všechna 
centra stejné peníze. Za to VZP požaduje od onkologů informace o úspěšnosti léčby. 
Chce sledovat a porovnávat kvalitu péče v jednotlivých centrech. Pacienti nyní mohou 
přecházet do KOC z malých nemocnic, kde byli dříve léčeni a nedostali komplexní terapii. 



 
 

 
 
 

Vážení čtenáři! 
 
Po delší pauze op ět za Vámi p řichází časopis ARCUS. 
Mnozí na nové číslo čekali s netrp ělivostí a s obavami, 
zda jsme jim časopis nezapomn ěli poslat. D ůvod 
menšího zpožd ění tohoto čísla je prozaický. Nebyla to 
jarní únava. S nemenší netrp ělivostí jsme totiž čekali na 
výsledky jednání na VZP ČR k možnosti schválení 
dotací na ozdravné pobyty ve Švýcarsku a Chorvatsku . 

Jist ě jste na úvodních stránkách zaznamenali, že složitá  jednání byla nakonec 
úspěšná, ve prosp ěch onkologických pacient ů, za což VZP pat ří poděkování. 
 

Vaše redak ční rada 
 
 
Dnešní poštu otevíráme příspěvkem pana inženýra Jaromíra Džbánka , kterého naše 
webové stránky inspirovali ke kontaktování pana doktora Ivana Kolomba, FEBU. 
 
 

Dobrý den, 
 
využil jsem webových stránek ARCUS - OC a spojil jsem se s panem doktorem Kolombo 
v nemocnici Na Homolce. S návštěvou u pana MUDr. Kolomba v Praze jsem byl velice 
spokojen. Provedl prohlídku, osvětlení mého onemocnění a hlavně stanovení dalšího 
postupu v léčbě. Chtěl bych Vám i MUDr. Ivanu Kolombo touto cestou srdečně poděkovat 
za ochotu a porozumění. 
 

Přeji hezký den a mnoho úspěchů ve Vaší odpovědné práci. 
 
Ing. Jaromír Džbánek, Litomyšl 
 

 
 
Další příspěvek byl doručen až z Třebíče. Pan Miroslav Marek  z občanského sdružení 
onkologických pacientů VIOLKA nám napsal smutnou zprávu, že předsedkyně sdružení 
paní Alžb ěta Kone čná zemřela. Členové sdružení v ní ztratili milou a obětavou kamarád-
ku, zakladatelku, předsedkyni a vůdčí osobnost. Pan Marek dále píše: „Naše sdružení za 
čtyřletou dobu své existence vešlo ve známost našich spoluobčanů a úřadů na Třebíčsku, 
i ve známost jiných sdružení a klubů, které sdružují onkologické pacienty v České 
republice, a získalo mnoho sponzorů, kteří nám podporují finančně nebo materiálně. Mezi 
naše přátelé a příznivce patříte bezesporu i Vy, přátelé z České Lípy.“ Pan Marek též 
sděluje, že s plnou odpovědností přebírá práci ve sdružení v duchu paní Konečné. „Na 
vztazích a spolupráci s Vámi i ostatními našimi přáteli se nic nemění a já se těším na další 
spolupráci. Přeji Vám všem mnoho úspěchů v práci a osobním životě, spokojenost a pře-
devším dobré zdraví.“ (příspěvek byl redakčně upraven) 



 
 

 
 
 

Dodatečně všem děkujeme za krásná přáníčka ke svátkům jara Velikonocům. Za srdečný 
pozdrav z Nymburka děkujeme „babce“ Miladě Trejbalové , která se těší na ozdravný po-
byt do Itálie. Dále napsala: „Díky za vše, co pro nás děláte, a přeji pevné zdraví celému 
kolektivu“. Za pozdrav z dubnového ozdravného pobytu v Karlových Varech děkujeme 
paní Květě Doležalové , obětavé předsedkyni klubu onkologických pacientů a jejich přátel 
NADĚJE z Velkého Meziříčí, a za milý pozdrav z Brna, kde byla na odborném vyšetření, 
paní Věře Posko čilové  z tradičně moravsky pohostinné Třebíče. Ze stovek telefonických 
přání a pozdravů jmenujme alespoň paní Ani čku Grossovou - Küstner z Liberce, která 
nás velikonočně pozdravila z pobytu v Německu.                                                          (šdk)  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Skromnost, ob ětavost, schopnost naslouchat, nezištná pomoc druhým , stálý úsm ěv 
a optimismus... To je pouze malá část vlastností, které jsme byli zvyklí spojovat 
s paní doktorkou Svatavou KOCINOVOU z Havlí čkova Brodu. Na její pracovní zápal 
a pohodu, kterou rozdávala ve svém okolí plnými dla němi, ač sama bojovala se 
zákeřnou nemocí, vzpomínají ú častníci ozdravných pobyt ů i její studenti. S plným 
nasazením se zapojila do aktivit ob čanských sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 
a EUROPA DONNA ČR včetně výkonu funkcí v p ředstavenstvech a činnosti psycho-
sociální poradny. S lítostí oznamujeme, že dne 15. února nás navždy opustila.      (rr)  
 

(PhDr. Svatava Kocinová, druhá zprava, na snímku z ozdravného pobytu v Chorvatsku společně 
s Janou Koželskou, Věrou Poskočilovou, Mgr. Lubomírem Šádkem a Janem Málkem). 



 
 

 
 
 

Rozsáhlý výzkum britských vědců ukázal, že takzvaná hormonální substituční 
terapie, která ženám po přechodu nahrazuje nedostatek hormonů a kterou užívá 
asi šest procent Češek, podstatně zvyšuje riziko onemocnění rakovinou vaječníků. 
 
O výzkumu informovali vědci v lékařském časopise The Lancet, ze kterého citoval 
server BBC News. Ženy by měly zvážit všechna pro a proti tohoto typu 
léčby.Pokud se pro ni rozhodnou, měly by brát co nejmenší dávky po co nejkratší 
dobu. 
 
Experti zkoumali celkem 948 576 žen po menopauze. Zjistili, že u těch, které se 
podrobily této hormonální léčbě, existuje o 20 procent větší riziko úmrtí na 
rakovinu vaječníků ve srovnání s těmi, které se nikdy nijak neléčily. Platí to prý 
pro všechny druhy terapie. Na rakovinu vaječníků zemřelo v Británii mezi lety 
1991 až 2005 asi tisíc žen navíc, protože po léta užívaly hormonální substituční 
terapii. 
 
Předseda České gynekologické a porodnické společnosti MUDr. Vladimír Dvořák, 
který je s uvedeným výzkumem obeznámen, řekl, že ženy v současné době nemají 
jinou léčebnou variantu než hormonální substituční terapii, pokud si chtějí 
pomoci. Připomněl, že substituce snižuje riziko osteoporotických zlomenin, které 
ve vyšším věku často končí smrtí pacientky. Snižuje také riziko některých nádorů 
zažívacího traktu. 
 
Hormonální substituce by se neměla paušálně nasazovat každé ženě, ale u té, 
u  níž je indikována, rozhodně výhody převažují nad rizikem. Záleží vždy na 
diskusi mezi lékařem a pacientkou, dodal MUDr. Dvořák. 

zdroj: PRÁVO 
 
 

 
 

 
 

 

Mateřství je náMateřství je náMateřství je náMateřství je nádherná a naprosto jedinečná dherná a naprosto jedinečná dherná a naprosto jedinečná dherná a naprosto jedinečná 
záležitost. Den matek není žádný přežitek, ale záležitost. Den matek není žádný přežitek, ale záležitost. Den matek není žádný přežitek, ale záležitost. Den matek není žádný přežitek, ale 
příležitosti, jak maminkám vyznat úctu, lásku příležitosti, jak maminkám vyznat úctu, lásku příležitosti, jak maminkám vyznat úctu, lásku příležitosti, jak maminkám vyznat úctu, lásku 
aaaa    poděkování. Určitě si to zaslouží.poděkování. Určitě si to zaslouží.poděkování. Určitě si to zaslouží.poděkování. Určitě si to zaslouží.    
    
Letos připadá Den matek na neděli 13.Letos připadá Den matek na neděli 13.Letos připadá Den matek na neděli 13.Letos připadá Den matek na neděli 13.    května.května.května.května.    
 



 
 

 
 
 

Mrkev je doslova zásobárnou cenných biolátek.  K nejcennějším patří beta-karoten – 
předstupeň životně důležitého vitaminu A, který mimo jiné zlepšuje vidění a chrání před 
šeroslepostí. Mrkev má však i neobyčejně vysoký obsah selenu, jenž chrání naše tělo 
před volnými radikály. Dále obsahuje vitaminy ze skupiny D, E a K, lecitin, draslík, vápník, 
hořčík, jód a další minerální látky. To vše aktivuje látkovou přeměnu, zastavuje proces 
stárnutí, podporuje růst vlasů a nehtů a posiluje srdce a krevní oběh. Minerální látky 
obsažené v mrkvi působí mírně močopudně. Pro obsah pektinů slouží mrkev na úpravu 
stolice při průjmech. Její dietetické účinky se využívají při střevních a žaludečních 
poruchách, zejména kojenců a rekonvalescentů. 
 

Používání dvouletých kulturních mrkví je možné odha dnout asi na 5 tisíc let.  
Názvem daukos označovali řečtí lékaři různé celerovité rostliny. Až v kuchařské knize 
labužníka Apicia je uvedena mezi zeleninou. Mrkev seli staří Římané i Germáni. Na 
mnoha místech říše Karla Velikého se vytvořily základy mrkvových kultur, které přispěly 
k dalšímu rozmachu pěstování mrkve v pozdním středověku a na začátku novověku. 
Polívka (Květena, 1900) uvádí kořen mrkve jako potravu pro lidi i domácí zvířata, upra-
ženou jako kávovou náhražku a šťávu jako anthelmintikum (zejména proti škrkavkám), ale 
i to, že se na venkově barví mrkví bledé máslo na žluto, aby se snadněji prodalo. 
 

IZ ALEN 2007/1 uvádí, že podle výzkumník ů v Dánsku syrová mrkev napomáhá 
zamezovat také rakovin ě tlustého st řeva. Za účinnou složku se považuje falcarinol.  
Látka jménem rinol chrání mrkev před útokem plísní, které způsobují černé skvrny na jejím 
kořenu. Právě tato látka pak v tělech pokusných krys zastavila růst nádorů tak, že se 
rakovina nerozvinula. Po osmnácti týdnech, kdy přidávali testovací skupině krys do 
potravy mrkev, došlo k poklesu rozvoje rakovinných nádorů o celou třetinu. Nyní vědci 
musí zjistit, jak velké množství falcarinolu je potřeba, aby ochránil lidský organismus před 
zhoubným bujením. Není také dosud jasné, zda jako ochrana funguje jen syrová mrkev 
nebo i vařená, či třeba mrkvové šťávy. Falcarinol je vlastně jed. Aby však byl nebezpečný, 
musel by člověk sníst na posezení 400 kilo mrkve. Doporučuje se sníst denně pět kousků 
různého ovoce a zeleniny a mezi tím i jednu mrkev. 
 

Při koupi si vždy všímejte, aby mrkev byla nahrubo očištěná a bez zelených skvrn. Doma ji 
skladujte v chladném a temném prostředí. Mrkev nikdy nekrájejte ani nestrouhejte do 
zásoby, nýbrž těsně před další úpravou. Mrkev je výborná jako salát nebo v teplých i stu-
dených omáčkách nebo polévkách. Mrkev doporučujeme vařit nebo dusit s tukem, lépe se 
vstřebá vitamin A. 
 
Salát z mrkve: 
2 středně velké mrkve, 2 velká jablka, 2 lžíce slunečnicového semínka, citrónová šťáva. 
Mrkev i jablka důkladně očistíme, jablka zbavíme jádřinců. Oboje postupně nahrubo 
strouháme do misky a pokapeme citrónovou šťávou. Při strouhání mrkev a jablka 
střídáme, ulehčíme si tím míchání. Do salátu přidáme slunečnicová semínka a promí-
cháme. Tento salát je výbornou večeří, zasytí a přitom přispěje k pročištění organismu. 
 

zpracoval: 
Mgr. Lubomír Šádek  



 
 

 
 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM PRAHA 
Adresa sídla: Na Slovance 1963/42a, 182 00 Praha 8. Bankovní spojení: GE Money Bank, č. účtu: 
264503824/0600. 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 a Danica Ševčíková (603 218 858),  ℡/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: arcus-oc@atlas.cz, 
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 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, e-mail: cz@europadonna.info. Hodiny pro veřejnost: 
pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Webové stránky: www.europadonna.info. 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM bude v areálu Louckého 
kláštera ve Znojmě ve dnech 5. až 7. října 2007 opět hlavním pořadatelem 
mezinárodního onkologického kongresu za účasti tuzemských a zahra-
ničních specialistů, odborné veřejnosti a pacientů. 
 
Letošní témata seminářů a prezentací spojí heslo „Prevence – nejúčinnější zbraň 
v onkologii aneb co dokáže prevence v onkologii?“. Jedním z hlavních témat bude 
HPV virus, karcinom děložního čípku a prevence. Na rovinu a otevřeně budou o 
onemocněních, pacientech a prevenci diskutovat lékaři, psychologové, zdravotní 
sestry i samotní pacienti. Díky přidělení „odborných kreditů“ a prezentaci něko-
lika novinek tuzemskými i zahraničními kapacitami poprvé v ČR, je očekáván 
velký zájem odborné i laické veřejnosti a médií. Nedílnou součástí kongresu bude 
bohatý společenský program. Bližší informace zveřejníme v příštích číslech.  (šdk) 
 
 
 
 
 
 
 

TISKÁRNA RALSKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Dary a dotace do 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Dary a dotace do 150.000 Kč: 
Janssen-Cilag Praha 
Dary a dotace do 50.000 Kč: 
Město Znojmo, Cestovní kancelář IRÍNY TOUR Příbram 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Město Česká Lípa 
Materiální pomoc: 
Ježek – Software Česká Lípa, Tiskárna Ralsko Mimoň 
 
 
 

 
 
 

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: 264503824/0600. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adresát 


