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Významné životní jubileum oslaví 17. srpna paní ILSA PLICZKOVÁ, členka 
a  spoluzakladatelka občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM a dlou-
holetá členka jeho představenstva. 
 

Vlastní zkušenosti s onkologickým 
onemocněním paní Ilsa využívá při 
práci občanského sdružení a při 
pomoci onkologickým pacientům. Je 
duší českolipského kontaktního místa 
ARCUS – ONKO CENTRUM, velice 
obětavě se zapojuje do veškerých 
aktivit a projektů. Nepřehlédnutelná je 
její aktivita při realizaci rekondičních 
a  ozdravných pobytů pro onkologické 
pacienty, při preventivních progra-
mech a především při činnosti centra 
technické pomoci pro předvádění 
a  prodej protetických pomůcek a spe-
ciálně upraveného spodního prádla 
pro ženy po ablaci mammy. 
 
V únoru 2002 (na snímku) převzala 
paní Ilsa Pliczková Čestnou sociální 
cenu Tilia, udělovanou jako veřejné 
uznání občanům regionu Českolipska 
a Novoborska, kteří dlouhodobě 
obětavě a příkladně pomáhají sociálně, 
zdravotně či jinak znevýhodněným 
spoluobčanům. 
 

 
Do dalších let jménem všech spolupracovníků, přátel a členů ARCUS - OC 
přeji paní Ilse Pliczkové především dobré zdraví a co nejvíce optimismu, 
elánu a pohody. 
 

Mgr. Lubomír Šádek 
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Ve středu 13. června 2007 se v Praze uskutečnil členský sněm občanského 
sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM. Řádné zasedání členského sněmu zahájila 
a řídila Jana Koželská, předsedkyně představenstva, která v úvodu vzpomenula 
úmrtí našich dlouholetých aktivních a obětavých členek PhDr. Svatavy Kocinové 
a Mgr. Marie Málkové. 

 

Členský sněm jednomyslně schválil volbu paní Marie 
Hovorkové z České Lípy (na snímku) členkou 
představenstva a v souvislosti s blížícím se termínem 
řádných voleb schválil zasílání návrhů do kandidátky do 
kontaktního místa A-OC v České Lípě. Současně vzal na 
vědomí informaci Jany Koželské ke stavu a zkušenostem 
z registrace organizací – poskytovatelů sociálních služeb 
na Ministerstvu PSV ČR. Členský sněm dále schválil 
v plném znění výroční zprávu za rok 2006 a zprávu 
o hospodaření za rok 2006 ve znění, které je součástí 
výroční zprávy, a současně vzal na vědomí informaci 
předsedkyně představenstva k výsledkům kontroly 
Finančního úřadu v České Lípě. 
 

Členský sněm na svém řádném zasedání dále schválil: výši členského příspěvku od 
1.1.2008 na částku 300,- Kč ročně, paušální příspěvek nečlenů A-OC – účastníků 
ozdravných pobytů ve výši 600,- Kč na osobu (vyjma pobytů s dotací MZ), vytvoření 
kontaktního místa v Olomouckém kraji v souvislosti s neobsazením kontaktního místa 
v Havlíčkově Brodě. Členský sněm současně vzal na vědomí informace od předsedkyně 
představenstva: dotační možnosti v rámci projektů Evropské unie a navazujících, význam 
sponzorství pro další aktivity A-OC, význam odpovědného výběru na ozdravné pobyty 
podle stanovených kritérií, zkušenosti z dosavadních pobytů (celkově pozitivní) aj. 
 
Řádné zasedání členského sněmu lze označit jako velice dělné a konstruktivní. 
Podnětná a současně věcná byla široká diskuse k většině bodů programu.  (šdk) 
 
 

 
 

 
 
 

V pond ělí 21. května 2007 prob ěhla v prostorách ED v Thomayerov ě nemocnici 
v Praze výro ční členská sch ůze občanského sdružení EUROPA DONNA ČR, na které 
bylo zvoleno nové p ředstavenstvo ED ČR ve složení: Ing. Ji řina Musílková (p ředsed-
kyně), prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (místop ředsedkyn ě), Jana Koželská, 
Mgr. Lenka Pokorná a Miluše Hakenová. Schválen byl též poradní sbor: PhDr. Jana 
Filáčková, Libuše Tauchmanová, Mgr. Marie Koudelková a MUDr. Hana Čerbáková.     (rr) 



 
 

 
 
 

Nabídka ozdravných pobytů na rok 2007, rozšířená o velmi žádané a očekávané 
ozdravné pobyty ve Švýcarsku a v Chorvatsku, se vskutku setkala s příznivým 
ohlasem. Ke dni uzávěrky tohoto čísla časopisu ARCUS jsou všechny nabízené 
pobyty obsazeny s výjimkou zbývajících míst na těchto pobytech: 
 

 

   Termín pobytu 
 

 

   Místo pobytu 
 

   Cena v Kč 

   02.11. – 18.11.    Švýcarsko, Melchtal    4.100,- 
   30.11. – 16.12.    Švýcarsko, Melchtal    4.100,- 

 
Pobyt je určen onkologickým pacientům po ukončení léčby, pojištěncům Všeobecné 
zdravotní pojišťovny ČR. Hlavní náplní ozdravného pobytu je turistika ve vysokohorském 
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! 
 
O oblibě ozdravných pobytů v Melchtalu svědčí desítky dopisů od spokojených účastníků, 
které vždy velice rádi zveřejňujeme na stránkách našeho časopisu. Mezi nimi jsou také 
účastníci, kteří v minulých letech ve Švýcarsku prožili nezapomenutelné a krásné listopado-
vé a prosincové dny neodmyslitelně spojené s předvánoční náladou, oslavou adventních 
dnů, svátku Mikuláše apod. 
 
Podrobné informace k pobytu jsme uvedli v minulém čísle časopisu ARCUS. Rádi Vám je 
poskytnou i pracovníci na našich kontaktních místech (viz důležité kontakty) nebo přímo 
pan Bruno Brych na adrese našeho kontaktního místa v České Lípě (ARCUS – ONKO 
CENTRUM, Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 1), �/fax: 487 522 259, 
487 825 802, e-mail:arcus-oc@atlas.cz nebo info@arcus-oc.org. 
 
 
 

Kontaktní místo ARCUS – OC Praha upozorňuje, že po dobu stavebních prací 
v objektu Thomayerovy nemocnice bude výrazně omezen provoz v pražské 
kanceláři. Obdobně v českolipském kontaktním místě ARCUS – OC (včetně výdejny 
pomůcek pro ženy po ablaci prsu) bude omezen provoz v měsících srpnu a září 
v době konání ozdravných pobytů. Před návštěvou doporučujeme telefonicky ověřit 
naši přítomnost (viz důležité kontakty)! Děkujeme za pochopení!              (ARCUS-OC) 
 



 
 

 
 
 

Poslední květnová sobota byla pro tisíce žen, které prodělaly rakovinu prsu, 
jejich rodinné příslušníky a přátelé v celé České republice dnem 
pokračování každoroční akce Dokážeš to taky!, jejímž cílem je motivovat 
onkologicky nemocné k návratu do aktivního života. 
 
 

Letošní ročník byl ve 
znamení výstupů na hory a 
kopce, kde si ženy navzájem 
pevně a s láskou podaly 
ruce na znamení vzájemné 
podpory, soucitu, síly a 
pomoci a také vzpomněly na 
své kamarádky, které v boji 
s rakovinou prsu podlehly. 
 
Výstup na osmnáct vrcholů 
v České republice, včetně 
nejvyšší hory Sněžky, orga-
nizovala Aliance českých 
organizací a žen s rako-
vinou prsu za finanční 
podpory a partnerství firmy 
ROCHE. 

 
 

Místem výstupu pacientských organizací 
z Libereckého kraje byla nejznámější tisícovka – 
Ještěd. Společně s členkami klubů onkologických 
pacientů z Jablonce nad Nisou a Liberce se zde 
sešly českolipské zástupkyně občanského 
sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM (na snímku 
v popředí usmívající se Ilsa Pliczková). Společným 
výstupem symbolicky dodaly sílu a odvahu sobě 
i druhým, nemocným i zdravým. 
 
Na kopce a kopečky v regionech společně vystou-
pily členky 35 organizací onkologicky nemocných. 
Nejvíce účastníků se sešlo právě na Ještědu. 
Celkem se všech výstupů zúčastnilo 1.685 lidí. 
Vyvrcholením letošního Dokážeš to taky! byl 
noční výstup na Sněžku. 
 

text a foto: 
Mgr. Lubomír Šádek 



 
 

 
 
 

 

Když jsem se s Maruškou Málkovou 
viděl naposledy, hovo řili jsme o ozdrav-
ném pobytu v Chorvatsku, na který m ěla 
jet jako cvi čitelka. Maruška se t ěšila, jak 
„d ěvčatům“ p ěkně odborn ě protáhne 
těla, aby na čerpaly nových fyzických sil, 
a přispěla tak k jejich lepšímu zdraví. A č 
ve svém život ě nemusela bojovat se 
zákeřným onemocn ěním, o to více ob ě-
tavě a nezištn ě pomáhala onkologickým 
pacient ům s obdivuhodným elánem, 
pochopením, skromností a schopností 
citliv ě naslouchat. Sou časně s plným 
nasazením pracovala ve funkci členky 
představenstva ob čanského sdružení 
ARCUS – OC, věnovala se pedagogické 
činnosti a četným aktivitám ve prosp ěch 
znevýhodn ěných spoluob čanů. 
 

Dne 18. května nás Mgr. Marie Málková 
zcela ne čekaně navždy opustila.  
 

Mgr. Lubomír Šádek 
 
 

 
 

 
 
 

Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM bude v areálu L ouckého kláštera ve 
Znojm ě ve dnech 5. až 7. října 2007 op ět hlavním po řadatelem mezinárodního 
onkologického kongresu za ú časti tuzemských a zahrani čních specialist ů, odborné 
veřejnosti a pacient ů. 
 
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 několika novinek tuzemskými i zahraniční-
mi kapacitami poprvé v ČR, je očekáván velký zájem odborné i laické veřejnosti a médií. 
Nedílnou součástí kongresu bude bohatý společenský program. Podrobné informace o 
kongresu včetně programu odborné a veřejné sekce zveřejníme v příštím čísle časopisu 
ARCUS. Již nyní však můžete na adresu našich kontaktních míst (viz důležité kontakty) 
zasílat předběžné přihlášky.                                                                                           (šdk) 



 
 

 
 
 

Ve středu 13. června 2007 se v pražském klubu Violino konalo slavn ostní zakon čení 
dvou rekvalifika čních kurz ů, které ob čanské sdružení EUROPA DONNA ČR 
připravilo pro onkologické pacientky. 
 

Prvním kurzem bylo proškolení v práci na počítači a sezná-
mení s internetem. Kurz probíhal na Vysoké škole ekono-
mické v Praze a vedl jej lektor Luboš Vích, který také pro 
občanské sdružení ED ČR vytvořil nové webové stránky. 
Druhým byl kurz krizové intervence, ve kterém se 
posluchači učili základům komunikace s lidmi a připravovali 
se pro dobrovolnickou práci na krizové lince ED ČR. Kurz 
vedla PaedDr. Olga Černohorská, telekomunikaci školil 
lektor Aleš Bača. Na jednotlivé lekce byli zváni velmi 
zajímaví hosté nejenom z oboru psychologie, kteří byli pro 
kurz velkým a zajímavým přínosem. Oba kurzy pacientky 
absolvovaly zdarma, a to díky podpoře z projektu „Posílení 
organizace ED ČR pro postupné zapojení žen s rakovinou 
prsu do pracovního procesu“, který byl spolufinancován 
Evropskou unií a státním rozpočtem ČR v rámci JPD 3. 

 
Slavnostního p ředání certifikát ů o absolvování kurz ů se vedle vedoucích a lektor ů 
zúčastnila řada čestných host ů, mj. dlouholetá p ředsedkyn ě ED ČR Jana Koželská, 
která p řítomné informovala o činnosti a plánech ED ČR, a nově zvolená p ředsed-
kyně ED ČR Ing. Ji řina Musílková (bývalá ředitelka VZP ČR). 
 

 

Za zajištění pohoštění patří poděkování 
firmě Dynex. V kulturním programu 
vystoupili a účastníky slavnostního zákon-
čení svými výbornými výkony potěšili: 
absolvent kurzu krizové intervence Tomáš 
Chmel, přední a oblíbený muzikálový 
zpěvák Josef Štágr (na snímku při písni 
z repertoáru italského tenoristy Andrea 
Bocelli), a český „Vangelis“, nápaditý 
skladatel a multiinstrumentalista Richard 
Pachman. Do posledního místečka zapl-
něný klub Violino byl u všech tří svědkem 
vskutku velice příjemných a obdivuhodných 
výkonů. 
 

Mgr. Lubomír Šádek 
s využitím: www.europadonna.cz 

 
 



 
 

 
 
 

Příspěvek na téma „Nej častější dotazy onkologických pacient ů při setkání 
s psychologem“ nám poskytla Mgr. Zuzana Spurná, kli nický psycholog se 
specializací na psychoonkologii z Fakultní nemocnic e U sv. Anny v Brn ě, členka 
Asociace klinických psycholog ů. 
 
 
Co mi z psychologického hlediska nejvíce pom ůže v dob ě onkologického lé čení? 
 

Na tuto otázku neexistuje zcela jednoznačná odpověď, ale z praxe vím a v mnoha 
studiích, které se touto problematikou zabývaly, vyšlo jako velmi významné pro 
onkologického pacienta mít k dispozici alespoň jednoho (je možné i více) empatického 
(schopného se vcítit) člověka, který by pacienta při onkologické léčbě tzv. provázel. Tento 
empatický člověk je schopen vyslechnout, vcítit se do situace pacienta a pochopit tak jeho 
pocity – strach, úzkost, nedůvěru, stud…, sdílet s ním jeho novou realitu. Z praxe vím, že 
touto osobou často nemusí být blízký příbuzný, ale třeba i někdo z přátel z pacientova 
okolí. Může to být i někdo, s kým si pacient nebyl dříve tak blízký, ale kdo už zažil ve své 
rodině či okolí situaci s onkologickým onemocněním a je ochoten se této role ujmout. 
Z psychologického hlediska je také velmi důležité vyhledat si pro onkologickou léčbu 
zařízení, které pacient považuje za kvalitní s dobrou odbornou erudicí, které v něm 
vzbuzuje důvěru a v rámci tohoto zařízení spolupracovat při onkoterapii s lékařem, který 
mu vyhovuje jak po stránce odborné, tak i po stránce lidské (osobnostní). Takového lékaře 
bude potom pacient považovat za plně kompetentního k terapii svého onemocnění 
a vytvoří spolu dobrou pracovní alianci. Mít opravdovou důvěru v toho, kdo mě léčí, je pro 
dobrou a úspěšnou terapii velmi přínosné. 
 
Může psychika n ějakým zp ůsobem ovliv ňovat výsledek onkologické lé čby a má vliv 
na recidivu onemocn ění? 
 

Psychický stav pacienta může výsledek léčby výrazně ovlivňovat. Pacienti, kteří trpí 
depresemi nebo úzkostmi, mají somatický doprovod těchto psychických onemocnění jako 
jsou poruchy spánku, nechutenství, zvýšená unavitelnost, nevolnost, omezená komuni-
kace se svým okolím, zhoršená spolupráce s lékařem, a tyto jistě k úspěchu léčby 
nepřispívají. Tyto psychické stavy mají také velmi nepříznivý dopad na imunitní systém 
člověka, např. jen nedobrou životosprávou, a ovlivňují tedy jak průběh léčení, tak mohou 
zvyšovat i riziko možné recidivy. 
 

Ve své praxi se setkávám s onkologickými pacienty, kteří dostatečně nedůvěřují svým 
pocitům a věří, že určité psychické i fyzické utrpení k onemocnění patří a je tedy zcela 
přirozené, že úzkosti a deprese spolu s onemocněním prožívají. Tento názor není tak 
zcela správný. Jistě že v počátečním stádiu onemocnění po sdělení diagnózy a v začátku 
onkologické terapie každý člověk prochází počátečním šokem a určitou psychofyziolo-
gickou reakcí spojenou s úzkostí, jako reakcí na ohrožení života a truchlením, jako reakcí 
na ztrátu určitých hodnot. Z hlediska psychického zdraví je ale přirozené, když se takový 
pacient za nějakou dobu – týdny a měsíce na svoji situaci adaptuje a již tolik psychicky 
netrpí a nestrádá. Pokud ovšem primární úzkost a truchlení nespěje k adaptaci, ale 
naopak se prohlubuje a zintenzivňuje, tzn. truchlení přechází v depresi, je třeba vyhledat 



odbornou psychologickou či psychiatrickou pomoc. Není nikterak žádoucí, aby pacienti po 
kvalitní a náročné onkologické léčbě měli sníženou kvalitu života v době onkologické 
remise právě psychickými obtížemi, které vznikly nebo se prohloubily jako reakce na 
onkologické onemocnění. 
 
Kde tedy hledat odbornou pomoc? 
 

V rámci klinické psychologie se již celosvětově rozvíjí nový obor – psychoonkologie, který 
se právě orientuje na psychologickou problematiku onkologických pacientů. Lékaři – 
onkologové, kteří pracují na jednotlivých onkologických centrech jsou schopni svým 
pacientům doporučit a odkázat je do odborné psychologické péče. V jednotlivých onkolo-
gických centrech je většinou psychologická péče dostupná přímo - klinický psycholog je 
členem onkologického týmu, který je pacientovi k dispozici. Onkologičtí pacienti však také 
mohou využít služeb jiných klinických psychologů či psychologických poraden, je však 
vždy nutné, aby pacientem oslovený psycholog měl vždy alespoň nějakou dřívější 
zkušenost s onkologickou tématikou a měl dostatečnou odbornou erudici. Psychologové 
pracující v klinické praxi by měli mít osvědčení o speciální průpravě na úseku činnosti 
klinické psychologie – atestaci, osvědčení o funkční specializaci v systematické psycho-
terapii a odpovídající psychoterapeutický výcvik v psychoterapeutickém programu, který je 
akreditovaný pro české zdravotnictví. Každý onkologický pacient má právo zeptat se 
osloveného psychologa na dosažené vzdělání, psychoterapeutickou orientaci a dřívější 
zkušenost s onkologickými pacienty. Nedostatečně erudovaná psychologická péče může 
často pacienta více poškodit nebo naprosto odradit od další psychologické terapie. 
Naopak však dostatečně erudovaná a zkušeností podložená psychologická péče může 
onkologickému pacientovi zvýšit kvalitu života v době léčení i v době remise onemocnění. 
 

Mgr. Zuzana Spurná, klinický psycholog 
Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, FSS MÚ a PÚ ČAV Brno 

 
 
 

 
 

 
 
 

Všeobecná zdravotní pojišťovna začala od začátku prázdnin přispívat na další druhy 
očkování. VZP nově zavedla příspěvek na očkování proti pneumokokovým nákazám 
a rozšiřuje tak úzkou skupinu dětí, kterým očkování hradí stát. Pojištěnci nad 60 let, 
kteří jsou u VZP více než 10 let, mohou získat příspěvek na očkování proti klíšťové 
encefalitidě. Dlouholetým klientům VZP navíc proplatí očkování proti hepatitidě 
a příušnicím. Novinkou je také podpora očkování proti karcinomu děložního hrdla. 
 
Na očkování proti karcinomu děložního hrdla VZP nově přispívá částkou 1.000,- Kč. 
Příspěvek se týká dívek ve věku od 15 do 17 let. Dívky, které se nechaly očkovat před 
prvním červencem 2007, mohou požádat o udělení výjimky. 
 
Na další podrobnosti k čerpání příspěvků se mohou klienti informovat na jednotlivých 
pobočkách VZP, emailové adrese info@vzp.cz, webových stránkách www.vzp.cz či 
infolince 844 117 777. 



 
 

 
 
 

Vážení čtenáři! 
 
Pro mnohé nejkrásn ější a nejp říjemnější období roku, 
pro dosp ělé doba dovolených, zaslouženého odpo činku 
a nabírání nových sil, pro d ěti dlouho o čekávaný čas 
prázdninových dobrodružství, je již ve druhé polovi ně. 
 
My za Vámi p řicházíme s novým vydáním časopisu 
ARCUS. Věříme, že Vás op ět pot ěší a přinese mnoho 

nových a užite čných informací a zajímavostí. P řejeme Vám krásné a pohodové letní 
dny a k tomu hlavn ě dobré zdraví. 

Vaše redak ční rada 
 
 
Dnešní listárnu otevíráme milým příspěvkem z e-mailové pošty od účastníků 1. turnusu 
ozdravného pobytu v Port Grimaud ve Francii. 
 
 
Vážení přátelé! 
 
Protože jsme měli díky občanskému sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM možnost 
navštívit krásné prostředí na francouzské Riviéře, který nám bude pomáhat v dalších 
nesnázích, děkujeme Vám touto cestou a posíláme pár snímků. Snad se Vám budou líbit  
jako nám. Pro nás budou připomínkou krásných dnů strávených nejenom na písečném 
pobřeží plném energie v podobě slunce a příjemné voděnky, ale i za poznáním tohoto 
kraje a jiných atrakcí. 
 

 
 

Děkujeme touto cestou paní 
Janě Koželské a celému 
týmu ARCUSu za tento zpro-
středkovaný pobyt a přejeme  
všem pevné zdraví a mnoho 
sil do pořádání dalších 
pobytů pro jiné pacienty, 
kterým tyto i jiné pobyty 
dodávají potřebnou sílu na 
zdolávání těžkých překážek. 
 
S pozdravem 
 

Kuncovi, Sokolov 
 



 
 

 
 
 

Dalším příspěvkem je výňatek z děkovného dopisu od Stanislavy Danielové, ředitelky 
Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu se sídlem v Praze. 
 
 
Milá děvčata! 
 
Na konci května jste se velmi aktivně zapojily do projektu Dokážeš to taky 2007. Letošní 
pokračování s názvem Až na vrcholky hor, kopců a kopečků nám dovolilo ukázat, že 
i  obtížné životní překážky umíme statečně překonávat. Spolupráce našich organizací na 
společných výstupech ukázala v praxi, jak je důležité táhnout za jeden provaz, nezůstávat 
stranou a spojit síly. 
 
Chtěly bychom touto cestou upřímně poděkovat všem organizátorkám výstupů, všem 
„kopcolezcům“ a vůbec všem přátelům, kteří se do tohoto projektu zapojili a vyjádřili nám 
tak svou podporu a sympatie. 
 
Děkujeme a těšíme se spolu s Vámi na další ročník Dokážeš to taky! 
 

Stanislava Danielová, ředitelka 
 
 
 
Řada velice milých dopisů se týkala ozdravných pobytů. Pisatelé zejména vyjádřili radost 
a potěšení, že se díky pochopení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podařilo uskutečnit 
ozdravné pobyty ve Švýcarsku a v Chorvatsku. Na setkání na ozdravných pobytech se již 
velice těší pan Zden ěk Heger a paní Julie Bartošová  z Bystřice nad Pernštejnem, stejně 
tak paní Libuše Jiravová  z Olomouce, která mj. píše: „Obdivuji úsilí, se kterým Jana 
Koželská za své svěřence (myslím členy ARCUS) bojovala. Kéž by se za lásku, se kterou 
pro ARCUS tak dlouho vzorně pracuje, vše v jejím životě vrátilo.“ Současně paní Jiravová 
dodává: „Časopis ARCUS je čím dál tím lepší, dnes jsem jej opět s radostí přivítala“. I my 
děkujeme za slova chvály. 
 
Paní Jarmila Flajšarová  z Hranic nám napsala: „S velikou radostí jsem přivítala zprávu, 
že se Vám podařilo opět uskutečnit ozdravné pobyty ve Švýcarsku. Byla jsem už 
několikrát a vždy jsem se vrátila nabitá energií nejméně na půl roku. Díky Vám za Vaše 
snažení.“ Ve shodném obsahu je i dopis od paní Ing. Jaroslavy Krištufové z Písku: 
„S velkou radostí jsem si v časopise ARCUS přečetla zprávu o tom, že se Vám podařilo 
i v letošním roce uskutečnit ozdravný pobyt v Melchtale. Minulé pobyty mi velice prospěly, 
pomohly ke zlepšení fyzické odolnosti i k vyrovnání psychiky. Ráda bych si pobyt zopako-
vala, těším se a raduji už dnes. Vaši práci a snahu o upevnění zdraví nás pacientů velice 
oceňuji a vážím si jí.“ A na závěr ještě výňatek z dopisu paní A. Bidlové z Prahy: „Chci 
Vám jménem svým i mého partnera hlavně moc poděkovat za pochopení i příkladnou 
spolupráci! Blahodárné účinky ozdravného pobytu ve švýcarských Alpách jsou pro naše 
blízké nemocné nesmírně důležité a pro mého bývalého „horala“ dvojnásob cenné!“ 



 
 

 
 
 

Kategorie ZDRAVÍ  
představuje pozitivní fenomén s d ůrazem 
na individuální i sociální potenciál pro 
plnohodnotný život. Zahrnuje t ělesné, 
sociální a duševní dimenze s širokým, 
kontinuálním rozmezím od negativního 
k pozitivnímu. WHO definuje zdraví jako 
ideální stav t ělesné, duševní a sociální 
pohody a ne pouze nep řítomnost nemoci či 
vady. 
 
Cílem ozdravných a rekondi čních pobyt ů je 
přispět k redukci nežádoucích ú činků 
protinádorové lé čby, zlepšit celkovou 
kondici nácvikem správných životních 
návyk ů, přispět k adaptaci na op ětné 
zařazení do standardního života, osv ětově-
eduka čními akcemi zlepšit prevenci 
nádorových onemocn ění (stru čná definice 
převzatá z časopisu ARCUS). 
 
 
Kinezioterapie je terapie aktivn ě provád ěným pohybem. 
Je podpůrnou léčebnou metodou, která působí paralelně vedle farmakoterapie, biologické, 
fyzikální, psychologické a chirurgické terapie. K dosažení léčebných výsledků využívá 
prostředků aktivně prováděného pohybu mimopracovní povahy. Je oborem inter-
disciplinárním. Pomáhá člověku dosáhnout pocitu somatopsychické normality. Během 
terapeutického procesu je pacient veden k úplnějšímu sebepoznání a poznání vlastních 
možností tak, aby je mohl využít k rozvíjení své osobnosti, nárůstu seberegulace a tím i ke 
kvalitnějšímu způsobu života. Kinezioterapie vyžaduje aktivní přístup pacienta, pracuje 
nejen s biologickou složkou osobnosti, ale i s její psychikou a sociálními vztahy. 
 
Terapie rakoviny je dnes soustředěna na chirurgické zásahy, ozařování a farmakoterapii. 
Je možné se ptát, zda psychologické faktory zde hrají určitou roli. Výzkumy ukazují, že 
tomu tak skutečně je. Naznačují to určité osobnostní charakteristiky pacientů, jejich 
sociální opora i výsledky určitých druhů psychoterapie. 
 
Osobnostní charakteristiky  
V praxi bylo vícekrát konstatováno, že přežívají déle ti lidé, kteří se po zjištění diagnózy 
rakoviny nevzdávají, ale bojují – i když se někdy chovají jinak, než si v nemocnicích 
představují žádoucí chování svých pacientů. Přežívají déle ti, kteří s nemocí usilovně 
bojovali. 



Sociální opora  
Ti pacienti, kteří měli pevnější rodinné zázemí, žili kvalitnějším životem a žili déle. 
 
Kognitivní psychoterapie  
Existují výzkumy, naznačující kladný vliv různých forem psychoterapie (zejména relaxace 
a behaviorální terapie) na prodloužení průměrné doby přežití. 
 
Skupinová setkání onkologických pacient ů 
Při možnosti účasti na skupinové kognitivně-behaviorální psychoterapii v trvání 90 minut 
týdně (skupinové rozhovory, skupinové činnosti, ventilace emocí) došlo k prodloužení 
doby života ve srovnání s těmi, které se skupinové terapie nezúčastnili. Ukazuje se, že 
není dobré, když kontakt s bývalými pacienty onkologických oddělení je ukončen jejich 
propuštěním, případně se omezuje jen na občasné kontrolní prohlídky. Pacienti jsou tak 
ponecháni v sociální izolaci a jejich potřeba prohovořovat osobní problémy s druhými 
lidmi, kteří by jim rozuměli, je neuspokojena. Na některých pracovištích se osvědčila 
skupinová setkání bývalých pacientů, čímž se zlepšila kvalita jejich života i jejich fyzický 
stav. Teoretikové v této souvislosti hovoří o tom, že tzv. sociální opora může mít kladný 
vliv na lidi v těžkých životních situacích a může být pomocí v celkové životní orientaci 
a  v sociálním životě. Jedná se o činnost poskytovanou ochotně a s dobrými úmysly 
osobou, s níž je příjemce v osobních vztazích. Tato činnost vyústí v pozitivní odezvu 
u příjemce sociální opory, přináší zlepšení, ať už bezprostředně nebo s delším časovým 
odstupem. Sociální oporu je dobré vidět jako sociální proces, který je výrazem 
autentického osobního vztahu dvou osob, případně určité skupiny osob. Ne ledajakého 
vztahu, ale vztahu přátelského, který je charakterizován vzájemnou důvěrou a důvěry-
hodností, přilnutím sociální blízkostí, solidaritou, sdílením, charakterizujícím vzájemnost. 
Je to takto charakterizovaný přátelský vztah, který dává (verbálnímu i neverbálnímu) 
chování a jednání význam subjektivně vnímané ochoty pomoci v případě potřeby. 

 
S poskytováním sociální opory  se setkáváme 
i  tam, kde se schází malá skupiny lidí za účelem 
sdílení a vzájemné pomoci ve zcela určité formě 
životních těžkostí. Jde jednak o skupiny 
označované jako „svépomocné“,  jednak o sku-
piny vzájemné pomoci. U svépomocných skupin 
jde například o rodiče pacientů se stejnou 
diagnózou, zatímco skupiny vzájemné pomoci 
jsou tvořeny pacienty s konkrétní diagnózou. 
Hlavními faktory, které lidi v takové skupině 
spojují, jsou podobnosti jejich potřeb v utrpení 
a  snaha vzájemně si pomáhat. Za této situace je 
možno se setkat v takovýchto skupinách s posky-
továním instrumentální, informační i materiální 
formy sociální opory. 

 
Od výše uvedených samo se řídících skupin a skupin osob sobě si rovných je ještě třeba 
odlišit tzv. „podp ůrné skupiny“ ,  u nichž jde o systematickou pomoc poskytovanou 
skupinám onkologických pacientů odborníky různých oborů (onkology, klinickými 
psychology, RHB lékaři, dietology, apod.). Jejich úkolem je pomoc při vzájemném 
vyjasňování situace a při zvládání těžkostí spojených s touto konkrétní situací (nemocí). 
 



Charakteristiky sociální opory  
Má-li být danému člověku sociální opora skute čně prosp ěšná, m ěla by vykazovat 
následující charakteristiky: 
 

� Měla by daného člověka v nouzi spíše přitahovat, nežli ho k něčemu nutit. 
� Ten, kdo sociální oporu poskytuje, by neměl budit dojem, že to dělá z povinnosti. 
� Měla by příjemce sociální opory vést k vyšší míře jeho sebeocenění a sebehodnocení. 
� Měla by oběma aktérům umožňovat vzájemnost, nejen jednomu něco poskytovat 

a  druhému nabízené přijímat. 
� Měla by odstraňovat dojem trvalého, pevného, neměnného zaujímání rolí; jednomu se 

poskytuje role poskytovatele sociální opory a druhému role příjemce sociální opory. 
� Měla by zvyšovat přesvědčení příjemce sociální opory o tom, že se jeho schopnost 

zvládat těžké situace zvyšuje. 
� Měla by poskytovat příjemci sociální opory vyšší míru svobody (volnosti). 
� Měla by odstraňovat přesvědčení a pocity příjemce, že je poskytovateli sociální opory 

přítěží či zátěží – že je mu na obtíž. 
 
Kvalita života je limitována genetickým vybavením, životním prost ředím, způsobem 
života, životní úrovní, životní spokojeností, p ředchozími onemocn ěními a podobn ě. 
Dobrý pocit (angl. Wellness) úzce souvisí s tělesnou zdatností, zdravotním stavem, 
osobními návyky, pozitivním přístupem k životu, zvládáním stresu, výživou a kontrolou 
hmotnosti. Některé z uvedených faktorů jsou nám dány a nelze je ovlivnit, či jen zcela 
minimálně, zatímco způsob života je v rukou každého jedince a každý má též možnost 
optimalizovat své návyky a pečovat o svůj vlastní dobrý pocit. Jedním z činitelů kvality 
života je tělesná aktivita, která může být záměrně používána jako podpůrný a ochranný 
prostředek zkvalitňující život. Do kvality života se promítají všechny prožitky, které člověk 
během života nashromáždil a tuto kvalitu života ovlivňuje to, jak prožíváme volný čas, jaké 
máme rodinné zázemí, jaký je náš zdravotní stav i spokojenost v zaměstnání. V současné 
době je většina společnosti hypokinetická a mládež tenduje spíše k virtuální realitě, než 
k opravdové realitě, obdivuje spíše akční skutečnosti, které však prožívá někdo jiný. 
Přitom však pohyb je základní atribut života. 
 
Člověk vznikl a vychází z přírody, je její součástí a do ní se stále vrací. Proto pobývání 
v přirozeném prostředí přírody přináší člověku vždy neopakovatelné zážitky. Pobyt 
v přírodě vrací prožitkovým způsobem člověka do nejpůvodnějšího domova, do „lůna“ té 
velké matky Země. Člověk musí žít v harmonii s přírodou. Z přírody vzešel a ona stále 
ovládá nás a ne my přírodu (kde jsou ty slogany: „poručíme větru, dešti“). Je nutno žít 
s přírodou v souladu, harmonii, v kontaktu, musíme prožít nejen její krásy, ale občas i její 
odvrácenou tvář (sněhovou bouři na horách, letní bouřky a jiné strastiplné počasí, kterými 
nás příroda občas častuje). V přírodě zapomínáme na běžné starosti všedních dnů, 
příroda nás pohltí a dovolí prožívat plně přítomnost, ze které si můžeme odnést cenné 
zkušenosti do budoucna. 
 
Dobré prožitky jsou „stavebními kameny“ kvality živ ota a člověk svým životem 
zmnožuje pravd ěpodobnost výskytu žádoucích stav ů. Kvalita prožitku je výsledkem 
kognitivního a emočního hodnocení, významně záleží na stávajícím emočním vyladění 
(nálada). Posun nálady dobrým směrem znamená elaci nálady, kterou nazýváme 
euforizací a každý takový posun je vlastně zlepšením kvality života. Využití pohybu při 
udržování a zkvalitňování života člověka nazýváme kinezioprotekcí. Má svůj nesporný 
aspekt biologický (vliv na zdraví) a méně často uvažovaný aspekt psychosociální, kam 
patří euforizace pohybem v sociálním a zábavném kontextu. 



Člověk je výchovou veden ke kontrole a „brždění“ svých emočních projevů. Tato emoční 
imploze může dokonce vést ke vzniku dysfunkcí a zdravotních potíží. Proto můžeme 
o  sportovní a pohybové aktivitě, která přináší určité uvolnění emocí, ať již ve sféře 
aktivního provádění pohybové aktivity, nebo jen ve sféře pasivního prožívání, hovořit jako 
o užitečné činnosti především pro svoji „ventilační“ emoční psychohygienickou funkci. 
A  daleko více se to týká pohybových aktivit, které se dostávají do velice úzké interakce 
s přírodou. 
 
Pohybové aktivity jsou prováděny za účelem zlepšení zdatnosti i ze zdravotních důvodů. 
Tzv. pohybový režim člověka zahrnuje všechny pohybové činnosti, které jsou pravidelně 
a  dlouhodobě začleněny do životního stylu člověka (například sport, kondiční cvičení, 
rekreační a zájmové pohybové činnosti, turistika, tanec, apod.). Do těchto aktivit můžeme 
zařadit např. intenzivní chůzi, dlouhodobější procházky a některé náročnější pracovní 
činnosti. Prováděné pohybové aktivity musí splňovat dvě podmínky – dostatečný 
(pravidelný) objem a přiměřenou (zvýšenou) intenzitu zatížení u zvolených cvičení. 
Zlepšení kondice u dospělé populace nastává u pohybových aktivit s objemem od čtyř až 
pěti hodin týdně s dostatečně vysokou intenzitou. 
 
V rámci všeobecných humanizačních trendů posledního desetiletí vystupují stále více do 
popředí snahy o aktivizaci kvality života zdravotně postižených a jejich integraci do 
společnosti. Z dosavadních výzkumů a zkušeností v této oblasti vyplývá, že na 
zkvalitňování života se může efektivně podílet cílená pohybová aktivita a sport. Výzkumy 
prokázaly pozitivní vliv pohybové aktivity na úroveň zdraví a sféru psychosociální. 
Pohybová aktivita ve spojitosti s kvalitou života může přispívat značnou měrou ke 
snižování rizika hypokinese, zlepšovat psychofyzické funkce i celkovou kvalitu života. 
 
Vliv pohybové aktivity v psychologické  oblasti ve smyslu utváření psychického zdraví 
a celkového způsobu sebeakceptace. Mezi nejdůležitější aspekty náleží získávání psy-
chické stability, vyrovnání se s nemocí, nalézání sebe sama a svého místa ve společnosti, 
zlepšování sebekontroly, vytváření pocitu spokojenosti se sebou samým a tím i odolnosti 
vůči stresu a zátěžovým situacím. To podmiňuje utváření osobních hodnot a priorit včetně 
pocitů naděje a smysluplnosti vlastního bytí. V oblasti sociální  jde především o oblast 
mezilidských vztahů obecně, počínaje vztahem k osobám nejbližším, rodině, přátelům, ale 
i k osobám, se kterými se přichází do kontaktu při každodenních činnostech. 
 
Pohybová aktivita přispívá ke zlepšení kvality života nemocných, má pozitivní dlouhodobý 
vliv na fyzický a psychický stav pacientů, přispívá k prevenci některých komplikací, které 
jsou důsledkem inaktivity, snižuje depresivní a anxiozní stavy, pozdvihuje sebevědomí. 
Pohybové aktivity musí respektovat individualitu každého pacienta, především jeho 
zdravotní stav, aktuální fyzickou zdatnost, předchozí pohybovou zkušenost a měly by 
zahrnovat především ty pohybové aktivity, které jedinec preferuje. 
 
Tělesná aktivita podporuje rozvoj osobnosti mladých lidí. Ve středním věku přináší 
zdatnost tělesnou i duševní. Pro seniory znamená regeneraci sil. Pro nemocné je však 
něčím víc, než jen snahou po překonání rekordů nebo po vítězství: Komplexním 
způsobem pomáhá nemocným naučit se žít se svou nemocí plnohodnotným a tvůrčím 
životem, zbavuje je tíživého strachu a deprese, zvyšuje jejich zdatnost a sebevědomí. 
Cvičení starších žen z důvodů zdravotní prevence, jako kompenzace jednostranného 
zatížení domácími pracemi či nedostatku pohybu, který shodně lékaři považují za příčinu 
civilizačních nemocí. Zejména cvičení starších žen má význam zdravotní, ovlivňuje způsob 
života a sociální začlenění. 



Existují rozdíly v život ě lidí, kte ří se více pohybují, a t ěch, kte ří spíše sedí, než cvi čí. 
Ve studii, zkoumající 18000 absolvent ů Harvardovy university, bylo zjišt ěno, že ve 
skupin ě relativn ě dosti se pohybujících a cvi čících či sportujících lidí byl jen jeden 
případ úmrtí na rakovinu. 
 
Proto jsem se rozhodl ú častnit se 8. Evropského kongresu psychologie ve Víd ni, 
který má motto „Psychologie v dialogu s p říbuznými disciplínami“ s p řednáškou na 
téma zvyšování kvality života onkologických pacient ů během ozdravných pobyt ů. 
 
Jde o to, že ozdravné pobyty již mají v ČR určitou dobrou tradici, mají přitažlivost pro 
účastníky, takže se rádi zúčastňují, mají pevná pravidla, jak pokud jde o výběr účastníků, 
tak pokud jde o náplň aktivit, a jednoznačně jde o navozování přátelských vztahů 
v průběhu pobytu. Účelem studie je zhodnocení klinické a psychologické situace 
onkologických pacientů a zejména jejich emočního stavu před nástupem na ozdravný 
pobyt a při jeho ukončení. 
 
Během dvoutýdenního pobytu v různých prostředích (vysokohorská turistika ve 
Švýcarských Alpách, pobřeží Jaderského moře) s nejrůznějšími druhy rehabilitačních 
a  pohybových aktivit, byla rovněž dostatečná příležitost k provádění individuální 
psychologické péče a psychoterapie. Ozdravný pobyt je realizován v terénu vhodném pro 
tréninkový program tělesné zátěže v přírodě. Zátěž je vhodně dávkována, je provázena 
relaxačním cvičením, přednáškovou a osvětovou činností k eliminaci rizikových faktorů 
a  racionální stravou. Všechny aktivity nemocní vykonávají pod dohledem odborného 
zdravotnického personálu, který je nemocným k dispozici prakticky po celých 24 hodin. 
Program ozdravných pobytů je rozvržen následovně: před snídaní je odborně vedená 

rozcvička, po snídani vycházky či výlety 
ve skupinách podle výkonnosti, 
odpoledne totéž, není-li na programu 
celodenní výlet, večer se pořádají 
přednášky a besedy s lékaři a psycho-
logy, kulturní program, individuální 
rehabilitace, apod. 
 
Předběžné výsledky zjištěné ze 
srovnání zatím tří rozdílných skupin 
onkologických pacientů na třech 
ozdravných pobytech naznačují, že tito 
nemocní vykazují statisticky významné 
zlepšení v několika škálách emočních 
stavů (snížení negativních emočních 
stavů a naopak významné zvýšení 
pozitivních emočních stavů) v průběhu 
ozdravného pobytu. Tyto předběžné 
výsledky naznačují význam ozdravných 
pobytů pro onkologické pacienty pro 
zlepšování kvality jejich života a pro 
podporu jejich duševního i tělesného 
blaha (well-being). 
 

 



Existuje 10 krok ů ke zdraví, tzn. vhled do toho, co se d ěje v duši pacienta, snažícího 
se zvládnout svoji nemoc a bojovat s onkologickým o nemocn ěním (Fiore, 1984): 
 

� Kognitivní očista – zbavování se falešných představ (například o tom, že existuje 
zázračný lék) a uznání, že člověk je smrtelný a já jsem člověk. 

� Rozlišování dvou druhů skutečností: 
toho, co se změnit za žádnou cenu nedá 
toho, co se změnit dá (viz například vlastní postoj k handicapu) 

� Soustředit se nato, co se změnit dá, a vytipovat si realistický (ne fantastický), žádoucí 
a  dosažitelný cíl – a k němu se zaměřit. 

� Rozčlenit si cestu ke vzdálenému cíli na řadu po sobě následujících dílčích 
(postupných) cílů (etap). 

� Upřesnit první etapu (fázi) cesty k cíli, přesně definovat kriteria úspěšného zvládnutí 
prvního kroku a udělat první krok. Poté se odměnit za splnění prvního kroku. 

� Vydržet ještě jeden další krok – a potom se zase zaměřit vždy jen na jeden jediný další 
krok a ten realizovat. 

� Zvládat vnitřní dialog (rozhovor sama se sebou), kdy si říkám na jedné straně „to 
nezvládnu„ a na druhé straně „to musím zvládnout„. 

� Učit se žít se zdravotním postižením – i když je to těžké (například vytvořit si jiný, nový 
životní styl s ohledem na své zdravotní postižení). 

� Žít cele v přítomnosti, tj. neutápět se ani v minulosti (např. v myšlenkách na to, jaké to 
dříve bylo), ani ve fantastické budoucnosti (v myšlenkách na to, jaké by to mohlo být, 
kdyby nebylo zdravotního postižení). 

� Mít život rád, i když je to život někdy dost těžký, a radovat se na každém kroku vzdor 
všemu i z každé maličkosti. 

 
Psychologie nad ěje 
V krizových situacích nejde jen o potlačení negativního zážitku, o jeho vytěsnění z vědomí, 
o hledání výmluv a svádění viny na okolnosti či druhé osoby, ale i o něco jiného – 
o hledání řešení běžným způsobem „neřešitelné“ situace a naději, že nalezení cesty 
z nouze je možné. Výchozím jevem psychologie naděje je jednání člověka, kterému 
o  něco jde, který má určitý cíl, který se rozhodl, že chce tohoto cíle dosáhnout a o to se 
snaží. Existence cíle je podstatná pro cílesměrné jednání, protože k němu se vztahuje 
naděje na dosažení cíle. A k němu směřuje i smysluplná činnosti, která je „sycena“ určitou 
energií. Naděje jednání nejen podněcuje, ale do určité míry i řídí (podpírá a udržuje 
v chodu). Dalším důležitým bodem v pojetí naděje je ohled na cestu, kterou se ubírá 
jednání člověka vedeného nadějí. Jde o to mít nejen cíl, ale ujasnit si, kterou cestou se 
chci k tomuto cíli dostat (horolezci znají úsloví: kde cíl, tam cesta). 
 
Cíle zvládání životních t ěžkostí 
 

� Snížit to, co člověka ohrožuje. 
� Tolerovat – unést – to, co nepříjemného se děje. 
� Zachovat si tvář a pozitivní obraz sama sebe (image). 
� Zlepšit podmínky, za nichž by bylo možné se po zážitku životní těžkosti zregenerovat. 
� Pokračovat v sociální interakci – životě s druhými lidmi. 
 

PhDr. Martin Ko řán, CSc. 
Neurochirurgické odd. Nemocnice Na Homolce 

150 30 Praha 5, Roentgenova 2 
e-mail: Martin.Koran@Homolka.cz 



 
 

 
 
 

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. 
 



 
 

 
 
 

 
Foto z Monte Carla (Knížecí palác, plus snímek na obálce): Mgr. Lubomír Šádek 

 
 

 
                                    Foto z Francie (Antibes – Marineland): Světlana Kuncová 



 
 

 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, 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, Liberecký kraj 
Dary a dotace do 50.000 Kč: 
Agropodnik Mašovice, Mezinárodní škola v Praze, Cestovní kancelář Iríny Tours Příbram 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Město Znojmo, Město Česká Lípa, Delor International Praha 
Dary a dotace do 1.000 Kč: 
Obchodní akademie Česká Lípa – 4.A, Střední odborná škola 28. října 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 


