
 

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 prosinci 2003 naše sdružení ARCUS-ONKO CENTRUM Česká Lípa uzavřelo smlouvu o spolupráci 
s A.T.W. PRODUCTS CZ spol. s r.o. Praha  na základě které se A.T.W. zavazuje poskytnout 
našemu sdružení příspěvek ve výši 5,- Kč z každého vybraného výrobku od 1.1.2004. Tato 
homeopatická kosmetika je k dostání také v našem centru v České Lípě. 

 
MÍSTO PRO SPONZORY A DOTACE V ROCE 2004: 
 

���� ����Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 
Označení pro sponzory a dotace podle výše poskytnutých finančních 
prostředků v Kč: 
 
���� ���� nad 1,000.000 
����      do  1,000.000 
����      do     100.000 
����      do       50.000 
����       do       10.000 

 
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. Minimální členský příspěvek na rok je 200,- Kč. 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. 
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Informace z našich kanceláří 
 

 
 

POZOR ZMĚNA ADRESY ! ! ! 
Pražská kancelář ARCUS-ONKO CENTRUM se přestěhovala na Václavské náměstí do 
galerie pasáže Světozor, Vodičkova 41, Praha 1. Tel. 224 152 133, e-mail: 
ARCUS.PRAHA@TISCALI.CZ.  
Provozní doba kanceláře  je pondělí až pátek od 9:00-12:30 hod. 
 
 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADNA 
V pražské kanceláři každé pondělí od 13:30 – 17:30 hod. se koná pravidelná 
psychosociální poradna Mgr. Marie Koudelkové pro ženy po ablaci prsu a rodinné 
příslušníky. Tel.: 224 152 133 a mobil: 737430751 
 

ŽIVOT BEZ ÚNAVY 
Linka je v provozu každou středu od 16:00 – 18:00 hod., kde na dotazy odpovídají 
zkušení specialisté - onkologové na tel. čísle 224 152 133.  
 

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

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 každé úterý od 14:00–16:00 hodin, kontaktní osoby jsou Marie 
Čechová, mobil: 604 967 949 a Jarmila Ducká, mobil: 728 916 783, telefonní 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. 
 
 

INFORMACE O POBYTECH A SEMINÁŘÍCH 
Na prvním pobytu do Švýcarska od 9. 4. – 25. 4. 2003 bude vedoucí pobytu Jana 
Koželská, ředitelka A-OC, jako psycholog a výborná cvičitelka pojede PhDr. Svatava 
Kocinová. Tento turnus není jen lyžařský, samozřejmě se zde budou konat i 
každodenní túry. Zájemci o tento pobyt vyplní na přihlášku zda si vezmou sjezdové 
lyže, běžecké lyže nebo jedou bez lyží. 
! Upozorňujeme, že v ceně pobytu v Chorvatsku není placený bazén ani výlety. 
! Seminář v České Lípě se přesunuje na termín 11. 6. – 13. 6. 2004. 
 



Telefonní linka: „Život bez únavy“ 
  

Oznamujeme, že od 28. 1. 2004 je změna provozu onkologické linky  
 

„Život bez únavy“. 

 
tel.   224 152 133 

 
• Linka je v provozu každou středu od 16.00 do 18.00 hodin na 

adrese:  Vodičkova 41 (Václavské náměstí)  
   galerie pasáž Světozor 
   110 00  Praha 1 

 
 
•  Na dotazy odpovídají zkušení specialisté – onkologové: 

- prim. MUDr. Eva Helmichová, CS. 
- MUDr. Otakar Bednařík 
- Mudr. Milan Brychta 
- doc. Mudr. Bohuslav Konopásek, CSc. 
- MUDr. Pavel Mareš 

 
 
 

• Poradenství zaměřené na problematiku únavy a anémie určené 
pacientům s nádorovým onemocněním a jejich rodinným 
příslušníkem 

 
 
 
 

• Další informace jsou k dispozici také na: www.anemie.cz  
 
 
 

• Linku sponzoruje: 
 JANSSEN – CILAG 
 Johnson & Johnson 
 Na Radosti 399, Praha 5 
 
 



Z onkologických organizací  - Česká onkologická společnost 
 
Na semináři ARCUS – ONKO CENTRA a zasedání EUROPA DONNA ČR v prosinci 2003 
v České Lípě se projednávalo připojení k národnímu onkologickému programu, který 
zde nyní plně uveřejňujeme: 

Česká onkologická společnost 
České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

Předseda: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. tel. 532 233 642 
Místopředsedkyně: doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. tel. 241 721 457 

Vědecký sekretář: prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. tel. 543 134 102 
Sekretářka: Marta Casková tel. 532 233 642, e-mail: mcaskova@fnbrno.cz 

Adresa: ČOS – Interní hematologická klinika FNB Jihlavská 20, 625 00  Brno 
 
Národní onkologický program (NOP) pro Českou republiku 
NOP – Czech National Cancer Control Program (NCCP-CZ) zpracován na základě podmínek a potřeb 
ČR a v souladu se závěry WHO Consultation on Strategies to Improve and Strenghten Cancer Control 
Programmes in Europe ve dnech 25. – 28. 11. 2003 v Ženevě zástupci České onkologické společnosti, 
Ligy proti rakovině a Ministerstva zdravotnictví ČR. 
Cíle NOP: 
snižování incidence a mortality nádorových onemocnění, zlepšování kvality života 
onkologicky nemocných, racionalizace nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových 
onemocnění v ČR 
Strategie NOP: 

I. boj se zhoubnými nádory jako součást celorepublikové i regionální politické 
agendy 

II. boj se zhoubnými nádory jako životní zájem laické i odborné veřejnosti 
III. mezinárodní kooperace a harmonizace v rámci partnerských struktur EU a WHO 
IV. trvalá udržitelnost programu boje s rakovinou kontrolou nákladů 
V. stanovení a průběžné vyhodnocování indikátorů, výstupů (outputs) a výsledků 

(outcomes) fungování a účinnosti NOP, každoroční komentář k plnění, případně 
revize a doplňování 

Úkoly NOP: 
1) odborná podpora výuky prevence na školách, popularizace primární onkoprevence ve 
veřejnosti, snížit zejména kouření mládeže a žen, pomáhat kladným změnám ve výživě a 
životním stylu 
2) zajistit dlouhodobé fungování a audity programů pro skríning karcinomu prsu, karcinomu 
hrdla děložního a karcinomu kolorekta, vyhodnocovat zároveň vliv paraskríningových 
vyšetření v populaci 
3) zlepšit časnou diagnostiku zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s praktickými 
lékaři, inovovat náplň preventivních prohlídek integrujících záchyt onkologických, 
kardiovaskuárních a metabolických onemocnění 
4) pojmenovat síť center komplexní diagnosticko-léčebné onkologické péče, akreditovaných 
ČOS na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebeevaluace a komunikace, 
vytvořit Radu onkocenter České republiky jako nástroj pro koordinaci práce 
5) prosazování ekvity – pokrytí populace srovnatelných onkologickými službami a přístupu i 
informacím o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění 
6) zajistit ukotvení a stabilitu zařízení pro paliativní a terminální péči, podpořit rozvoj domácí 
péče, sledovat stav léčby bolesti a parametry kvality života nemocných  s pokročilými 
zhoubnými nádory 
7) podpora kontinuity, stabilizace, modernizace praktického využívání databáze Národního 
onkologického registru ČR pro řízenou preventivní a diagnostickou-léčebnou péči v onkologii 
8) podpora aplikovanému onkologickému výzkumu, inovacím a zavádění principů HTA 
(health technology assessment) v onkologii, podpora vzdělávání v onkologii 



Články z novin – Městské noviny Česká Lípa  
                           Ženy ohrožené rakovinou prsu 
 
Odložit váhání, rozpaky či strach. Zanechat vlastních výmluv na jiné povinnosti a co nejdříve 
zajít za svým praktickým lékařem případně gynekologem pro poukaz na odborné vyšetření 
zda ji neohrožuje rakovina prsu, která je nejčastějším zhoubným onemocněním žen v České 
republice. Tak by se měla rozhodovat každá rozumná žena, která ještě neabsolvovala 
prohlídku na mamografickém pracovišti českolipské nemocnice. Opak je pouze 
neomluvitelný hazard s vlastním zdravím. 
 
„Vyšetření by se měla podrobit každá žena od pětačtyřiceti do sedmdesáti let, každá žena, 
která užívá hormonální léčbu, každá, která má v rodině někoho, kdo onemocněl rakovinou  
prsu nebo vaječníku a každá žena, která pečuje o své zdraví,“ zdůrazňuje primářka 
radiodiagnostického oddělení MUDr. Hana Čerbáková. „Doporučujeme, aby se pro vlastní 
klid nechaly prohlédnout i ženy mladšího věku, od třiceti, pětatřiceti let.“ 
 
Ze zdravotního pojištění jsou placeny tyto prohlídky ženám od 45 let a to vždy jednou za dva 
roky, pokud žena chce mít jistotu a zajít si na vyšetření i v mezidobí – tak si ho musí 
uhradit. Stejně tak jako mladší ženy. Avšak suma zhruba pět set korun je kvůli výše 
uvedeným důvodům, pro klid, opravdu zanedbatelná. Pokud se vyskytnou nějaké příznaky, 
je prohlídka opět bezplatná bez ohledu na termín normální kontroly. „Hlavní je nevyčkávat. 
Pomyslně nestrkat hlavu do písku, nebát se. Oddalování je nejhorší cesta,“ varuje 
Čerbáková. Jak poznamenává včasná diagnóza a velikost nádoru okolo deseti milimetrů pro 
ženu znamená, že se po šetrné léčbě, bez následků, brzy uzdraví a vrátí do běžného života. 
Naopak ženy, které na prevenci nedbají, otálí s návštěvou praktického lékaře, který by je na 
mamografický screening vyslal, velmi riskují. Přinejmenším ztrátu prsu. Podle lékařů je 
v tomto směru zanedbaných případů stále dost. „Každý měsíc na nějaký narazíme, vloni 
jsme odhalili již několik desítek nádorů,“ konstatuje primářka Čerbáková. Právě vloni získalo 
pracoviště v České Lípě velmi důležitou akreditaci pro tzv. mamografický screening. Na 
vyšetření prsu do nemocnice tak již nevysílají ženy jen lékaři-gynekologové, ale i praktičtí 
lékaři. Akreditace je i potvrzením erudice a profesionality celého týmu. Po vzniku pracoviště 
tento tým uskutečnil na mamografu několik tisíc vyšetření. Kromě toho na ultrazvukovém 
přístroji prověřil zdravotní stav několika dalších tisíc. Součástí prohlídek je v některých 
případech i odběr podezřelé tkáně – tzv. biopsie, která má význam k určení nejen ložiska, ale 
i typu nádoru. „Přístroje jsou velice kvalitní a důkladně prověřené, testované. Při vyšetření 
prsu použité rentgenové záření je skutečně v nepatrné dávce. U části žen je mamografii 
nezbytné doplnit o vyšetření ultrazvukem, jelikož je mléčná žláza rentgenologicky obtížněji 
prozkoumatelná. Takovým postupem se eliminuje riziko přehlédnutí i miniaturních změn,“ 
uvádí Čerbáková. Předností pracoviště je, že lékařky pacientky s výsledky prohlídky hned na 
místě seznámí a jsou tak ušetřeny možného stresu z delšího čekání na závěry vyšetření. 
„Vyšetřovací hodiny pro pacientky jsme neustále postupně prodlužovaly. Zkracujeme i čekací 
dobu,“ doplňuje Čerbáková. Při obtížích pacientů nebo na lékařské doporučení se akutním 
případům věnují okamžitě. Každé vyšetření trvá rozdílně dlouhou dobu. Specializované 
pracoviště je nyní již v provozu každý pracovní den, v době od 7,30 do 14 hodin. 
„Připravujeme prodloužené směny do 17 hodin,“ slibuje primářka. Podle ní ženy, které 
nemají žádné potíže, jistě přistoupí na objednací dobu v současné délce do deseti dnů. „Ženy 
k nám mohou telefonovat každý den na číslo 487 954 393 a domluvit si návštěvu. 
 

Petr Pokorný 
 
 
 



Příspěvky od psychologů – PhDr.Tamara Cenková „Království Pyšné princezny 
 

K napsání této úvahy mě vedlo hned několik zážitků z počátku roku 2004. 
Dostala jsem hodně pozdravů, SMS a každý mně přál hezký, úspěšný rok 2004. V duchu 
jsem si sama takový přála a tak trochu jsem se i vnitřně rozhodla, že bude lepší než          
rok 2003, i když abych byla upřímná se nic tak závratného na co bych si mohla stěžovat 
nedělo. Zřídili jsme novou poradnu, byla jsem několikrát pracovně v zahraničí, dokonce jsem 
i po deseti letech byla na zcela regulérní dovolené, ale… 
Zdálo se mně celý rok, že vše jde nějak ztěžka, že mě všechno stojí více energie. Byl to jenom 
můj pocit? Udělala jsem sondáž mezi svými blízkými a všichni měli podobnou odpověď: „Ono 
se jako nic nedělo, jenom ten rok byl nějaký těžký, snad rok 2004 bude lepší.“ 
Opět jsme se všichni vzácně shodli, ale… 
Z počátku ledna jsem byla na návštěvě u svého kamaráda lékaře. Protože jsem přišla 
neohlášená a on měl své pacienty, seděla jsem na lékařském pokoji a vzala jsem do ruky 
jeden lékařský časopis. 
Na třetí straně, jak to v některých časopisech bývá, byl tzv. editorial. Hned druhá věta 
v tomto časopise zněla : „A rok 2004 bude ještě horší“. Udělalo se mě lehce nevolno. Proč 
všichni kolem nás myslí jen na horší věci, proč v úvodníku není pozitivní informace pro 
lékaře. Jak nás mají léčit, když se doví, že pro ně v roce 2004 bude všechno horší? Jakou 
energii budou v sobě mít, když se budou dotýkat pacientů. Jakou energii budou rozsévat? 
A s touto krátkou větou mně ovšem „došly“ další informace. 
Uvědomila jsem si, že když jsem na počátku roku pustila televizi, poslouchala zprávy 
v rádiu, všechno bylo o tom, jak se lidé mají připravovat na horší časy, jak se bude 
zdražovat, jak budou vyšší daně, jak nebude veselo. V ten moment jsem si vzpomněla na 
pohádku o Pyšné princezně. Budeme muset také chodit k sousedům si pro trochu radosti? 
Vždyť z televize, z rádia dostáváme informace o tom, že nemá cenu se vůbec o nic snažit, 
protože přijdou královi rádci, vše nám seberou, potom si peníze rozdělí mezi sebe a co zbude 
dají možná králi. Zamrazilo mě. Myslím si o nás, že jsme národ velmi schopný, ale jak 
dlouho nám naše nadšení vydrží, když nás neustále budou špatní rádci obírat a ještě nám 
budou brát náš elán? Jsme  schopni se podobným negativním programům vyhnout? Lze to 
vůbec? Útočí na nás ze všech stran. 
Babo raď, jak na to! 
Nedívat se na televizi, neposlouchat zprávy.To nepomůže, protože kolem nás je velké 
množství lidí, kteří všechno vstřebávají a dál to kolem sebe trousí. 
Pasivní resistence je opravdu v tomto případě k ničemu. 
Měli bychom být aktivní, ale jak? 
Pokusíme se o to společnými silami. 

1. Mám možnost volby, na co se chci dívat a co chci poslouchat a také koho chci 
poslouchat. 

2. Vědět, zda s celou situací mohu sám – sama něco dělat. 
3. Vědět, že pokud s tím nic dělat neumím, měl –měla bych najít cestu, jak se tomu 

vyhnout. 
4. Být moudrým a umět rozlišit, co mohu změnit a co ne. 
5. Naučit se žít v přítomnosti. Dnes nám nepomůže si lámat hlavu nad situací, která 

bude zítra. Nejsme schopni ovlivnit všechny vnější faktory, které mohou přijít 
nečekaně. Ovlivnit můžeme pouze sebe a svůj postoj. 

6. Naučit se pozorovat kolem sebe hezké věci, které jsou kolem nás. Protože jenom 
vnímavý mozek k radostným maličkostem , dokáže vymyslet jak překonat velké životní 
výzvy. 

7. Mít trpělivost v překonávání překážek. 
 

Nejdůležitější v našem životě by pro nás všechny, kteří se setkáváme na stránkách Bulletinu 
ARCUS, měla být naše schopnost vnímat okolní negativní informace jako životní výzvu. 

Vaše Tamara 



Rekonstrukce kanceláře v České Lípě 
 
Kolaudace zrekonstruovaných kanceláří v České Lípě proběhla úspěšně  
dne 23. 1. 2004. 
 
 

 
Na fotografii je nová kancelář, kde napravo je slečna Linda Studničková (účetní) a na 
levé straně je nová zaměstnankyně pí. Vopalecká Jana, která má na starosti 
ozdravné pobyty do Švýcarska a Chorvatska. 
 
 
 

 
Výdej epitéz a specielně upravených podprsenek i plavek v kanceláři pí. Pliczkové, 
kde si můžete zakoupit i homeopatickou  kosmetiku. 

 
 

 



 
Ohlédnutí se za ozdravným pobytem ve Švýcarsku  
 
 
V této rubrice se dočtete, jak hodnotili ozdravný pobyt onkologičtí pacienti, kteří se zúčastnili 
posledního ozdravného pobytu ve Švýcarsku v roce 2003. 

 
My všichni účastníci ozdravného pobytu, který probíhal ve švýcarském 
Melchtalu ve dnech 21. 11. – 7. 12. 2003, bychom chtěli touto cestou 
vyjádřit nesmírnou vděčnost a obrovský dík všem členům vedení VZP, 
kteří mají pravomoc nám onkologickým pacientům tyto ozdravné pobyty 
umožnit. 
 
Hloubku a upřímnost tohoto poděkování nelze vyjádřit pouhými slovy na 
papíře. Přesto bychom se rádi podělili o několik pocitů, prožitků, 
sebenalezení a nalezení víry ve své síly, schopnosti a sebevědomí, které 
tu většina z nás, když ne  teprve našla, tak v každém případě posílila a 
prohloubila. 
 
My všichni si uvědomujeme, že všechny ozdravné pobyty, které probíhají 
pod organizačním vedením občanského sdružení ARCUS Česká Lípa 
prostřednictvím cestovní kanceláře Bohemia Travel Service Praha, jsou 
uskutečnitelné pouze za velkorysé finanční podpory VZP. 
 
K celé organizaci ozdravného pobytu, kterou zajistila pod hlavičkou 
občanského sdružení ARCUS Česká Lípa paní ředitelka Jana Koželská se 
svým týmem spolupracovníků nemáme jedinou připomínku či výtky. 
 
Drobné zdravotní problémy řešila paní prim. MUDr. J. Fišerová, která 
svým velice lidským a milým přístupem a vysokou odborností ukázala 
nám všem spolu s odbornou zdravotní sestrou paní J. Kubištová tu 
nejlepší tvář našeho zdravotnictví. Připravila pro nás odborné přednášky, 
ze kterých si každý z nás odnesl mnoho zajímavého a potřebného. 
 
O uvolnění celého těla a končetin znehybnělých po ablaci prsu se starala 
při pravidelných cvičeních paní H. Vrabcová. 
 
Uvolňovací a především lymfatické masáže měl provádět pan Luboš 
Eberl, který bohužel svým nezodpovědným rozhodnutím jít na túru sám 
hrubě porušil režim stanovený paní ředitelkou J. Koželskou a platný pro 
všechny účastníky pobytu. Tragická nehoda způsobila většině z nás 
několik smutných a psychicky náročných chvil. Díky bohatému 



programu a citlivému přístupu všech členů vedení v čele s paní 
Koželskou jsme všechny tyto nepříjemné okamžiky překonali. 
 
Velký dík patří rovněž panu J. Málkovi a panu O. Hendrychovi, kteří pro 
nás velice ohleduplně připravovali každodenní vycházky a horské túry 
s ohledem na naše stále se zvyšující fyzické schopnosti. Každý den nám 
v nádherném a zdravém prostředí prosluněných švýcarských Alp 
s čistým horským vzduchem dokazovali, že jsme schopni překonat nejen 
mnoho zdravotních i životních překážek, ale hlavně nepříjemné 
pochybnosti o sobě samém. Uspokojení z každého dalšího dosaženého 
cíle nám všem dodávalo mnoho sil. V neposlední řadě bychom chtěli 
poděkovat delegátovi cestovní kanceláře Bohemia Travel Service Praha 
panu Jiřímu Czernému. Jeho vyjímečná znalost místních poměrů, 
historie a zvyků místního kraje si dokázala spolu s jeho velice příjemným 
vystupováním získat srdce nejen nás účastníků pobytu, ale i místních 
obyvatel Melchtalu, kteří se k nám hlavně díky němu chovají vřele. Pan 
Czerný nám spolu s celým personálem pensionu a paní kuchařkou 
zajistili útulné a pohodlné ubytování s vyváženou stravou. 
 
Onkologická léčba je pro pacienta velice vyčerpávající jak po fyzické, tak 
po psychické stránce. Jen malé procento pacientů je schopno si z této 
složité situace pomoci samo a vrátit se do běžného plnohodnotného 
života. 
My všichni, kteří jsme měli možnost zúčastnit se tohoto rekondičního 
pobytu to považujeme za jedinečnou a ničím nenahraditelnou možnost 
posílit osobnost každého z nás po všech stránkách. 
 

Účastníci pobytu v Melchtalu od 23. 11. – 7. 12. 2003 
 
 

Slogan pro KAMZÍKY 
 

My jsme parta kamzíků, 
lezem stále vzhůru, 
v Melchtalu a okolí, 

zvládnem každou túru. 
 
 
          PhDr. Martin Kořán, CSc. 

 



Poděkování 
 

Děkujeme Všem spolupracovníkům na pobytech, 
kteří nás v roce 2003 finančně podpořili, což jsou:  
 
Blecha Ladislav, Mgr.   Koželská Jana 
Cenková Tamara, PhDr.    Kubištová Jaroslava 

Čavojec Pavel, MUDr.   Kulhánek Zdeněk, PhDr. 
Čechová Marie     Málek Jan 
Fejková Marcela    Málková Marie, Mgr. 
Fricová Jitka     Nádvorníková Dagmar, Mgr. 
Häcklová Michaela, MUDr.  Němečková Radoslava, PhDr. 
Havel Ivan     Obžerová Blanka  
Hendrych Oldřich    Oliveriusová Ludmila, RNDr., CSc. 
Heroldová Magdalena   Pisarská Miloslava  
Hlaváčková Blanka    Raška Petr, MUDr. 
Holubářová Regina    Rašková Zuzana 
Horáková Marie, Mgr.   Sedláček Jan, MUDr. 
Kapustová Helena    Vahalová Anna, MUDr. 
Kocinová Svatava, PhDr.   Wittnerová Milena, MUDr. 
Kořán Martin, PhDr.,CSc. 
 
 

Volná místa na pobytech 
 
Volná místa jsou ke dni 9.2.2004 ještě na těchto pobytech:  
 
Švýcarsko           9.  4. –  25.  4. 2004     
      23.  4. –    9.  5. 2004    
      29.10. –  14. 11. 2004    
      12.11. –  28. 11. 2004    
 
Francie     17. 5. –   26.  5. 2004    
       24. 5. –     2.  6. 2004    
              28. 6. –   11.  7. 2004    
   

Itálie       4. 3.  –   10.  3. 2004  
 
 
! Upozorňujeme účastníky zahraničních ozdravných pobytů, že musí mít platný 
cestovní pas ještě 6 měsíců po návratu z pobytu.   
 



Příspěvky od pacientů 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
 
na světě žijí běloši, černoši, blond, zrzavý, holohlavý, slepý, hluší, Američané, Češi, 
Rusové, Židé. 
 
Pro někoho jsou tyto rozdíly důvodem k rozepři, ale ptám se proč? Vždyť všichni jsme 
jenom lidé. 
 
Mnozí hledají či neznají důvod proč brát ohled také na druhého, když jeho zajímá 
pouze on a jeho rodina. 
 
No a já se ptám, proč by oním důvodem nemohla být nemoc zvaná RAKOVINA? 
 
Proč lidé jako pacienti, lékaři prostě všichni kteří proti rakovině bojují. No proč právě 
oni, kteří touto nemocí trpí se radují a dál překonávají překážky života? To proto, že 
pevně věří, že lék na tuto nemoc objeví. 
 

Co je proti tomu běh na dlouhé míle, 
nepopsatelné jsou ony chvíle, 

když Vám lékař oznámí onu diagnózu 
a Vy víte, že se nejedná o paradentózu. 

 
Máte pocit, jako když v běhu života protínáte cílovou pásku, 

a přitom doufáte už pouze v zázrak a Boží lásku. 
 

Mnozí víte o čem mluvím, 
a tak děkuji za to, že společně s Vámi patřím k oněm vyvoleným, 

k vyvoleným k boji proti zákeřné nemoci 
a pevně věřím v úspěch a sílu Boží pomoci. 
A tak bychom všichni pospolu měli chtít, 

ostatním ukázat, že s rakovinou se dá bojovat a žít. 
 
Začínal jsem slovy: 
 
Vážené dámy, vážení panové 
 
a končím bojujeme spolu drazí přátelé !!! 
 
 

Miroslav Papík 
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