
 

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

 
V ROCE 2003 NÁS FINANČNĚ PODPOŘILI: 

 

���� ����Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha ���� Ministerstvo 
zdravotnictví ČR ���� Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ���� Město Česká 
Lípa ���� Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. ���� Mezinárodní škola Praha, 
Nebušická ���� IWAP Praha ���� Janssen Cilag Praha ���� MVDr. Libor Jurka ���� 
Zemědělské družstvo Mašovice ���� Tiskárna Ralsko Mimoň ���� Město Znojmo 
���� EMCO Praha spol. s r.o. ����TIPSPORT Praha, a.s. ���� McDonald´s ČR, s.r.o. 
���� Soukromá střední podnikatelská škola v.o.s. Česká Lípa ���� Plzeňský 
Prazdroj a. s. ���� JSJ Šesták interiéry ���� HELMA v. o. s. ���� firma OROL Svitavy 
���� Okresní pojišťovny VZP ČR Česká Lípa a Znojmo ���� Sorin Moravské 
Budějovice, spol. s r.o. ���� S MORAVA Leasing, a. s. ���� MUDr. Aleš Jurka ���� 
Lékárna U Svatého Ducha s. r. o. ���� KOREKTA v. o. s. ���� KONZULTA s. r. o. 
 

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI? 
 

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). 

 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2004 

 

Úhradu členského příspěvku na rok 2004 doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na 
náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné číslo člena, nebo složenkou typu C, které 
jsou k dispozici na každé poště. Naše složenky na vyžádání ihned zašleme. Členský příspěvek lze 
uhradit i v hotovosti v našem sídle v České Lípě. 
Číslo účtu ARCUS – ONKO CENTRA u GE Capital Bank je: 264503-824/0600. 

 
 

Adresát 



 

 

BULLETIN 
měsíčník pro onkologické pacienty, 

nemocnice a organizace 
 

číslo 91  *  Leden 2004 
 

 
 

   
                                 Jana Koželská a prim. MUDr. Čerbáková Hana   
                              
 
 
 
 

                            Z OBSAHU: 
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ozdravné pobyty do Chorvatska a Švýcarska ���� 
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Novoroční přání 
 
 
 

Vše nejlepší do nového roku 2004, 
hodně štěstí, zdraví, lásky, 

spokojenosti a pracovních úspěchů, 
Vám přeje celý kolektiv ARCUS-ONKO CENTRUM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme všem, kteří nám poslali přání. 
 
 

 

INFORMACE Z NAŠICH KANCELÁŘÍ 
 

 
CVIČENÍ S MARUŠKOU  
V kanceláři ARCUSU-ONKO CENTRA v České Lípě se koná každou středu od 21. ledna 2004 
od 15:30 – 16:30 hod. zdravotní cvičení s prvky jógy s paní Marii Hovorkovou. Případní 
zájemci se nám nahlaste v kanceláři ARCUS-OC.  
 

UPOZORNĚNÍ 
Pražská kancelář ARCUS-ONKO CENTRUM se bude stěhovat. Onkologická linka „Život bez 
únavy“ pro onkologické pacienty trpící únavou i pro jejich nejbližší je stále na telefonu  
224 213 012 do konce ledna nebo na www.anemie.cz. Bližší informace uvedeme v dalším 
čísle. 
 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNA 
V pražské kanceláři každé pondělí od 14:00 – 17:00 hod. do konce ledna 2004 se koná 
pravidelná psychosociální poradna Mgr. Marie Koudelkové pro ženy po ablaci prsu a rodinné 
příslušníky. Tel.: 224 222 154 

 
ONKOLOGICKÉ CENTRUM ZNOJMO 
Centrum ve Znojmě je otevřeno pro pacienty, jejich příbuzné a známé v Nemocnici Znojmo, 
MUDr. Jana Jánského 11, administrativní budova 1. poschodí dveře č. 4. Provozní doba je 
v úterý od 14:00 – 16:00 hodin, kontaktní osoby jsou Marie Čechová, tel. 604 967 949 a 
Jarmila Ducká, tel. 728 916 783, tel. linka 515 215 515. Objednávat se můžete telefonicky 
nebo osobně v provozní době. 
 

PARUKY 
Po osobním kontaktu s panem Petrem Růžičkou, zástupcem společnosti PHS, Vám 
můžeme poskytnout kontakt na objednání velmi kvalitních paruk, na které přispívá  
VZP ČR i pan Růžička. Bližší informace v kanceláři ARCUS-ONKO CENTRUM 
v České Lípě. 



Seminář v České Lípě 
 
 
Seminář v České Lípě se uskutečnil ve dnech 11. 12. – 13. 12. 2003 v okresní 
Nemocnici s Poliklinikou v České Lípě. Součástí semináře bylo vyhodnocení pacientů 
a lékařů, kteří vám nejvíce pomohli. 
 
Kategorie: 
1. nejaktivnější onkologický pacient   Kubová Anna 
2. lékař, který mne nejvíce naučil   MUDr. Kašpar Miroslav 
3. psycholog, který mi nejvíce pomohl   PhDr. Kořán Martin, CSc. 
        PhDr. Cenková Tamara 
4. nejobětavější zdravotní sestra    Čechová Marie 
5. cvičitel, který mi pomohl k pravidelnému cvičení PhDr. Kocinová Svatava 
6. nejlepší sponzor      RNDr. Novotný Marek, Janssen-Cilag 

 
 

Předávání ceny PhDr. Martinu Kořánovi, CSc. 
 
 



Psychika a fyzické zdraví 
 

Byli jsme všichni vychováni v určitém systému přesvědčení. Tento 
systém, co je správné a co ne, je v nás  ukotven tak pevně jako pohoří na 
pevnině. Změnit některé naše návyky se nám zdá nemožné. Ale naše 
mysl nezná nic co neexistuje, protože si to nedokáže představit. 
Dám vám nyní malý úkol: pokuste si představit žádného koně. Jde vám 
to? Jaký příkaz dáváte své mysl o této představě? Koně si představit 
dokážete. Každý si představí koně, jaký se mu líbí. Obecně se všechny 
představy budou sobě podobat? Ale žádný kůň? 
Stejně působí naše představy o fyzickém zdraví. Naše mysl si dokáže 
představit, jak je naše tělo krásné, jak všechno, co si přejeme zvládat, 
zvládáme. 
Ale představit si NE-MOC, něco co neexistuje, to neumí. K tomu, aby 
dokázala přijmout NE-MOC, jí musíme PO –MOCI. 
Vypadá to, jako, že si hraji se slovíčky. Ano, máte pravdu a budeme ještě 
chvíli v této hře pokračovat. 
MOC = síla, EMOCe = pocit, N-EMOCe = negativní pocit, prožitek, NE-
MOC = chybějící síla nebo nedostatek síly nebo také u někoho 
lenost.Čeština je krásná řeč a vidíte, jak nám říkají jenom slova, co nám 
vlastně chybí. 
Co kdybychom vše vzali za jiný konec? Nikdo z nás, pokud není duševní 
masochista si ne přeje NE-MOC.Všichni si přejeme mít sílu a 
moc.Všichni víme, co bychom měli dělat , abychom si udrželi zdravé tělo. 
Zdravá životospráva je vám všem jasná, ale… 
Udržujeme si zdravou životosprávu i v mysli? Mnozí z nás právě na tuto 
stránku našeho zdraví zapomínáme.Co s tím? Máme tu MOC se změnit? 
Máme tu MOC překonat naše vžité systémy přesvědčení? Ano, máme, 
protože síla je nám od přírody dána. Všichni to víme. 
Tak se pusťme do práce. 
Každý z nás v životě zažívá těžké chvíle. Někdy se objevují nárazově, 
jindy jsou to dlouhodobé stavy. A právě ty dlouhodobé nám odebírají 
nejvíce síly a když nám chybí dostatek síly, objeví se NE-MOC. 
Jdeme za lékařem a ten nám napíše nějakou medicínu. Pomůže nám na 
chvíli, ale stav nevyřeší. V nejlepším případě se staneme nevšímaví, ale 
stav je stále přítomen. 
Vše co se děje kolem nás, se děje v náš prospěch. Zdá se tato informace 
přitažená za vlasy? kdepak. Situace se nám dějí tak se dějí, protože my 
někde děláme chybu. Stále jí opakujeme a tak se vše vrací stále ve 
stejném pořadí. My ale jsme slepí a hluší vůči výzvám, které jsou nám 
jakoby osudem podsouvány. 



Měli bychom se zastavit a zjistit, proč se nám toto vše děje. Kde děláme 
chybu? Dokážeme totiž změnit jenom sami sebe. První , co bychom měli 
změnit je přístup a postoj, to je emocionální náboj k dané situaci Změnit 
vztah k dané situaci. Jsme schopni změnit vztah, pouze tehdy, když ho 
pochopíme. Každá nevyřešená situace je pro nás výzvou, abychom se 
naučili novému, ještě nepoznanému. Jakmile se naučíme mít nový 
pohled a později vzhled, situace se nám nebudou vracet. Pokud se nám 
nebudou stále vracet stejné situace, my nebudeme muset se cítit NE-
MOCNI, nebo chcete-li neschopni . 
Možná se vám může zdát, že mám na celý problém velmi jednoduchý 
pohled. Věřte mě, v přírodě má všechno své zákony, pokud je ctíme, jsme 
mocni, pokud je nectíme jsme NE-MOCNI. 
Např. pokud některé zvíře má něco vyřešit, tak jde a u dělá to. Nevymýšlí 
důvody proč to neudělat, ale hledá způsoby, jak se ke svému cíli dostat. 
To jenom my lidé, zapojíme šedou mozkovou kůru a hledáme důvody, 
proč něco neřešit, proč se něčím raději nezabývat a nebo volíme cestu, ať 
to za nás vyřeší někdo jiný, třeba lékař. 
Myslím si, že když nás Univerzum, Bůh, Příroda, jak je každému libo, 
tvořili, přáli si , abychom byli zdraví, šťastní a bohatí. A my celý život 
úspěšně pracujeme na tom, abychom toto přání bojkotovali. A co nás to 
stojí za úsilí , že? 
Takže nyní přistupme k velmi jednoduchému návodu jak na to : 
1.něco nebo někdo nám ublíží- klidně se vztekejte, nechte průchod svým    
   emocím.  
2.až se uklidníte, zamyslete se, kde jste udělali chybu.Co vy sami na celé   
   situaci můžete změnit. 
3.až najdete zakopaného psa, přemýšlejte o tom, co jste se naučili. 
4.když víte, že jste se něco naučili, pochvalte se za to, že jste si dokázali  
   najít odpověď. 
5.představte si znovu celou situaci s vašimi novými postoji a názory. 
Zjistíte, že už vám tolik nevadí. 
Udělali jste na sobě velký kus práce. 
Tento návod můžete používat vždy. Ano, vyžaduje neustálou práci a tak 
trochu soustředění na svět, který je kolem vás.Ovšem odměna, kterou 
dostanete bude pro vás krásná a dá vám pocit hrdosti na sebe. 
Práce na sobě je nekonečný příběh. Zbavíte se jednoho svého návyku a 
odkryjete další a tak budete pokračovat stále a stále. 
Nechci vás odradit, spíše podpořit, protože všichni lidé, kteří něco 
v životě dokázali ví, že bez trvalé práce na sobě se stávají NE-MOCNI. 
                                                                                 

Vaše Tamara 
 

 



 

ARCUS – ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 
PŘIHLÁŠKA NA OZDRAVNÝ  POBYT  Z DOTACE ÚSTŘEDNÍ VZP ČR 

V ROCE 2004 
 

 
*Místo pobytu: Švýcarsko-Melchtal      Termín pobytu: 
                          Chorvatsko - Zagori   

 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………….…………………………………… 

Rodné číslo: ……………………………………  Datum narození: ..……………….....………… 

Adresa: …………………………………………………………………… PSČ: .………..…. 

Telefon: ……………………………………  E-mail:     ..………………………...………….. 

Číslo pasu: ……………………………………  Číslo OP: ……………………………………… 

 

Jste člen(ka) onkologické organizace ? a) ano – jaké? 

 

                                                               b) ne 

 

Strava:  bez omezení �  bezmasá �                  kuřák �              nekuřák � 

 

Doprava zpět (Chorvatsko): do Prahy �  do Brna �    do Znojma � 

 
Souhlasím se zařazením do databáze účastníků pobytů ARCUS-OC Česká Lípa. 
 

Datum: ……………                       Podpis účastníka:  …………………………… 

 

 

 

 

Základní podmínky pro žádost o zařazení do ozdravného pobytu: 

 

1. věk do 70 let 

2. pojištěnec VZP 

3. po ukončené onkologické léčbě 

4. zdravotní stav – viz vyjádření praktického lékaře a onkologa na druhé straně 

 

* nehodící se škrtněte 



Vyplní  onkolog: 

 

V léčení pro onkolog. onemocnění od roku:  ……………   Základní diagnóza č.:  …..……… 

Souhrnná zpráva o průběhu onkologického onemocnění včetně časových souvislostí a jeho 
současného stavu: 

 

 

 

 

 

Pacient  je / není  plně soběstačný a zdravotně způsobilý zúčastnit se ozdravného pobytu. 

Jméno a podpis lékaře: ………………………………………………..…………………….. 
 
Adresa pracoviště: ………………………………………………………..…………….. 
 
Telefonické spojení: ……………………………………………………..……………….. 

 
Datum:                                                    Razítko: 
 

 

Vyplní ošetřující lékař: 

Vedlejší diagnózy včetně informace o eventuální alergii: 

 

 

 

Zpráva o současné medikaci:  

 

 

 

Pacient  je / není  plně soběstačný a zdravotně způsobilý zúčastnit se ozdravného pobytu. 

Jméno a podpis lékaře: ………………………………………………..…………………….. 
 
Adresa pracoviště: ………………………………………………………..…………….. 
 
Telefonické spojení: ……………………………………………………..……………….. 

 
 
Datum:                                                    Razítko: 
 



 
ARCUS – ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 

PŘIHLÁŠKA NA OZDRAVNÝ  POBYT  V ROCE 2004 
 

 
*Místo pobytu:  Francie                                          Termín pobytu: 
                           Itálie 

 

Jméno, příjmení, titul: ………………………………………….…………………………………… 

Rodné číslo: ……………………………………  Datum narození: ..……………….....………… 

Adresa: …………………………………………………………………… PSČ: .………..…. 

Telefon: ……………………………………  E-mail:     ..………………………...………….. 

Číslo pasu: ……………………………………  Číslo OP: ……………………………………… 

 

Polopenze (Francie):  ano �   ne �                  kuřák �              nekuřák � 

 
Souhlasím se zařazením do databáze účastníků pobytů ARCUS-OC Česká Lípa. 
 

Datum: ……………                       Podpis účastníka:  …………………………… 

* nehodící se škrtněte 

 

Vyplní pro každý pobyt ošetřující lékař nebo onkolog: 

V léčení pro onkolog. onemocnění od roku:  ……………   Základní diagnóza č.:  …..……… 

Stručná zpráva o průběhu onkologického onemocnění včetně časových souvislostí a jeho 
současného stavu: 

 

 

 

Vedlejší diagnózy včetně informace o eventuální alergii: 

 

Zpráva o současné medikaci:  

 

Pacient  je / není  plně soběstačný a zdravotně způsobilý zúčastnit se ozdravného pobytu. 

Jméno a podpis lékaře: ………………………………………………..…………………….. 
 
Adresa pracoviště: ………………………………………………………..…………….. 
 
Telefonické spojení: ……………………………………………………..……………….. 
 
Datum:                                                    Razítko: 



POBYTY A SEMINÁŘE V ROCE 2004 
 
P. č. Švýcarsko 

– 4.200,- Kč 
Chorvatsko 
– 4.200,- Kč 

Francie Itálie 
– 7.990,- Kč 

Semináře 
– 300,- Kč 

1.    4. 3. – 10. 3. 2004  

2.     2. 4. – 4. 4. 2004 

3. 9. 4. – 25. 4. 2004     

4. 23. 4. – 9. 5. 2004     

5.  7. 5. – 23. 5. 2004     

6.   17. 5. – 26. 5. 2004 

4.790,-+1.540,- 

  

7.   24. 5. – 2. 6. 2004 

4.790,-+1.540,- 

  

8.   31. 5. – 9. 6. 2004 

4.890,-+1.540,- 

  

9.   28. 6. – 11. 7. 2004 

8.590,-+2.420,- 

  

10.  2. 9. – 17. 9. 2004    

11.   2. 9. – 10. 9. 2004 

5.190,-+1.320,- 

  

12.     22. 10. – 24. 10. 2004 

13. 29. 10. – 14. 11. 2004     

14. 12. 11. – 28. 11. 2004     

 
Dále připravujeme rekondiční pobyty do Karlových Varů a do Barborky (Jeseníky) dle 
rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 

Pravidla pro zařazení na ozdravný nebo rekondiční pobyt 
 

1. řádně vyplněná přihláška 
2. odeslaná přihláška doporučeně 
3. včas zaplacená záloha a doplatek na pobyt 

 
Při jakékoliv změně, zejména zdravotního stavu, ihned informujte pí Vopaleckou do 
kanceláře ARCUS-ONKO CENTRUM v České Lípě. 

 

 
                            Penzion Wiedderhuis ve Švýcarsku 



STORNOPOPLATKY k pobytům 
 

Francie a Itálie 
Jestli-že pacient nebo organizace se odhlásí z pobytu, ARCUS-ONKO CENTRUM mu vyúčtuje 
vynaložené náklady způsobené odhlášením, a to až do skutečné výše těchto nákladů, 
nejméně však při odhlášení, k němuž došlo: 
 

- 200 Kč manipulační poplatek po zaplacení zálohy 
- od 160 dnů do 40 dnů před odjezdem 900,- Kč 
- v době kratší 40 dnů, avšak nejpozději 30. den před nástupním termínem ve výši 50% 

z celkové ceny + 900,-Kč 
- při stornu kratším 10. dnů se zaplacená částka nevrací 
- jestliže za sebe seženete náhradníka nevztahují se na Vás stornopoplatky 

 
Chorvatsko a Švýcarsko 

U pobytů do Švýcarska a Chorvatska se vrací celá částka, pokud Vaši přihlášku neschválí 
revizní lékař. Pokud onemocníte v době do 3 dnů před odjezdem na pobyt, Vám na základě 
lékařské zprávy vrátíme 80% z ceny, po uhrazení od pojišťovny. Pokud Vás zařadíme jako 
náhradníky, musíte mít zde potvrzenou a odsouhlasenou přihlášku revizním lékařem a 
platbu za pobyt uhradíte až po zařazení na pobyt. Pokud se odhlásíte do 30 dnů před 
odjezdem, odečteme Vám z ceny pobytu stornopoplatek ve výši 500,- Kč a pokud se odhlásíte 
od 29 dnů do 4 dnů před odjezdem, je stornopoplatek ve výši 1.000,-Kč. 
 
Zrušit jakýkoliv pobyt lze pouze písemně a rozhodující je datum pošty, případně 
datum osobního předání do ARCUS-ONKO CENTRA. 
 
 
Švýcarsko - ubytování je zajištěno v třípatrovém penzionu Widderhuis. Pokoje jsou 2-3 
lůžkové. Na každém pokoji je umyvadlo s teplou a studenou vodou. WC a sprchy jsou na 
každém patře. Stravování – 5x denně. 
 
Chorvatsko - letovisko Zagori leží na kontinentální části pobřeží Jaderského moře 
Ubytování je hotelového typu v letovisku Zagori. Pokoje jsou 2 lůžkové s přistýlkou a 
vlastním sociálním zařízením. Stravování - plná penze vč. dopolední a odpolední svačiny a 
zvláštního pitného režimu. 
 
Francie - ubytování je v obytných karavanech, které jsou děleny na několik místností 
(pokoj se 2 oddělenými lůžky, ložnice s manželskou postelí, obývací část – možnost dalších 2 
lůžek,kuchyňská část – veškeré nádobí pro 6 osob, koupelna se sprchovým koutem a WC).  
 
Itálie - ubytování je v domě, který se nachází cca 9 km od lyžařského střediska Ponte di 
Legno a cca 17 km od velkého střediska Passo Tonale. Pokoje jsou 2 – 8 lůžkové, ve většině 
případů s palandami, sociální zařízení je na chodbě společné vždy pro 2 – 3 pokoje. 
 
Na ozdravné pobyty do Francie a Itálie je možnost vzít sebou rodinné příslušníky, kteří 
také musí mít vyplněnou přihlášku od lékaře. Cena je stejná pro všechny a 
nerozhoduje pojišťovna a věk. 
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