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Vydává: ARCUS – ONKO CENTRUM. náměstí Osvobození 451, 470 01  Česká Lípa, 

e-mail: arcus-oc@volny.cz, www.volny.cz/arcus-oc, tel.: 487 522 259,  fax: 487 825 802. 

KONTAKTNÍ MÍSTA 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa 

Předs. představenstva: Jana Koželská 
Kontaktní jména:  Ilsa Pliczková, Bruno Brych  
Adresa:   nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 
Telefon (fax): 487 825 802 (487 522 259)  
Hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek, 8.00 – 16.30 hod. 
E-mail: arcus-oc@volny.cz 
Webové stránky: http://www.volny.cz/arcus-oc 
Bankovní spojení: GE Capital Bank, účet číslo: 264503-824/0600 

ARCUS – ONKO CENTRUM Praha 
Adresa:   Vodičkova 41, 110 01 Praha 1  (vchod přes vrátnici Ligna; linka 2133) 
Telefon:   224 152 133    
E-mail:   arcus.praha@tiscali.cz 
Hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek, 9.00 - 12.30 hod. 

ARCUS – ONKO CENTRUM Znojmo 
Kontaktní jméno:  Marie Čechová, Jarmila Ducká  
Adresa:   Nemocnice Znojmo p.o., nám. J. Jánského 11, Znojmo  
Telefon:   515 215 512 

Jarmila Ducká - 728 916 783 (9.00 – 12.00 hod., 14.00 – 19.00 hod.) 
Marie Čechová - 604 967 949  (16.00 – 18.00 hod.) 

E-mail:   arcus@nemzn.cz 
Hodiny pro veřejnost: úterý, 14.00 – 16.00 hod. 
 

PORADENSTVÍ 
Psycho-sociální poradna Havlíčkův Brod 

Kontaktní jméno: PhDr. Svatava Kocinová 
Adresa: Humpolecká 1091, 580 01 Havlíčkův Brod 
Telefon: 737 849 238 
E-mail: zdravskol@hba.czn.cz 
Hodiny pro veřejnost: denně, 17.00 – 20.00 hod.  (telefonická domluva konzultace)  

Psycho-sociální poradna Praha 
Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky  

Kontaktní jméno: Mgr. Marie Koudelková (o.s. Jantar)  
Adresa: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1   
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Telefon: 224 152 133, 266 315 279 
E-mail: marie.koudelková@centrum.cz 
Hodiny pro veřejnost: pondělí, 13:30 - 17:30 hod. 

Psycho-sociální poradna Zlín 

Kontaktní jméno: PhDr. Radka Němečková  
Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, Zlín 
Telefon: 606 887 892  
E-mail: nemeckovi@teknika.cz 
Hodiny pro veřejnost: denně, 9.00 – 11.00 hod. (telefonická domluva konzultace) 

Centrum technické pomoci Česká Lípa 
Výdej technických pomůcek pro ženy po ablaci mamy - epitézy, pooperační vložky, 
speciálně upravené podprsenky, plavky, noční košilky, zdravotní kosmetika, homeopatická 
kosmetika. 

Kontaktní jméno:  Ilsa Pliczková  
Adresa:   ARCUS - ONKO CENTRUM  

nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 
Telefon (fax):   487 522 259 
Hodiny pro veřejnost: pondělí - pátek, 9.00 - 15.00 hod. 

Onkologická linka: „Život bez únavy“ 
Poradenská linka je určena pacientům s nádorovým onemocněním trpícím únavou 
anémií a jejich rodinným příslušníkům. 

Konzultanti:   prim. MUDr. Eva Helmichová, CSc.  
MUDr. Otakar Bednařík  
MUDr. Milan Brychta  
doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.  

  MUDr. Pavel Mareš 
Telefon: 224 152 133 
Poradenské hodiny: středa, 16.00 – 18.00 hod. 
Webové stránky: http://www.anemie.cz 
Sponzor: JANSSEN-CILAG, Johnson & Johnson spol. s r. o. 
 
 

REHABILITACE 
Cvičení s Maruškou 
V sídle ARCUSU-ONKO 
CENTRA v České Lípě se 
koná každou středu  v do-
bě od 15:30 do 16:30 hod. 
zdravotní cvičení s prvky 
jógy s paní Marii Hovor-
kovou.  
Případní zájemci se nám 
mohou nahlásit v kanceláři 
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ARCUS - OC. 

REKONDIČNÍ POBYTY 
Volná místa na pobytech v roce 2004: 
1. 9.4. – 25.4.  Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč 
2. 24.5. – 2.6. Francie 4.790,- Kč + 1.540,- Kč 
3. 31.5. – 9.6. Francie 4.890,- Kč + 1.540,- Kč 
4. 28.6. – 11.7. Francie 8.590,- Kč + 2.420,- Kč 
5. 2.9. – 10.9. Francie 5.190,- Kč + 1.320,- Kč 
6. 2.10. - 12.10.  Jeseníky, Barborka pod Pradědem 2.700.- Kč 
7. 29.10. – 14.11.  Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč 
8. 11.11. - 21.11. Karlovy Vary, LS Kriváň, Columbus 3.700.- Kč 
9. 12.11. – 28.11. Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč 

Aktuální informace: 

Švýcarsko 
Vedoucí prvního pobytu v Melchtal 9. 4. – 25. 4. 2004 bude 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 uvádějí do 
přihlášky zda si sebou vezou sjezdové či běžecké lyže nebo zda jedou bez lyží. 

Chorvatsko 
Změna ubytovacího objektu v Chorvatsku.  
Z důvodů privatizace pavilonů původně plánovaného ZAGORI došlo ke změně ubytovacího 

objektu v Chorvatsku. Objekty pro 
letošní rok byly vybrány ve stejné kvalitě 
a kategorii a splňují podmínky pro 
konání našich rekondičních pobytů.  
Nové ubytování je v pavilónech AD 
TURRES – Crikvenica. Pavilony jsou 
součástí hotelového komplexu Ad 
Turres. Jsou situovány ve svahu v 
borovém háji, 1,5 km severně od centra 
města Crikvenice. Vybavení: recepce, 
směnárna, restaurace, terasa, TV 
místnost, venkovní bazén, parkoviště. 
V blízkosti se nachází hotel OMORIKA, 
kde je též možnost kulturního vyžití 

(kavárna, taneční parket...) Mnoho kaváren je také přímo na pláži. 
Ubytování je hotelového typu , 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Přírodní 
kamenitá pláž. Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, vodní sporty na pláži … 
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SEMINÁŘE 
Změna termínu semináře v České Lípě 
Občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM 
Česká Lípa je v rámci svého edukačního programu ve 
dnech 11. až 13. června 2004 pořadatelem semináře 
pro onkologické pacienty.  
Místem konání semináře je zasedací místnost okresní 
Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, Kulturní dům 
„ARBES“ a  Hotel Kahan.  
Součástí programu budou nejenom odborné 
přednášky našich odborníků, ale i večerní zábavné 
programy.  

Další seminář se pak koná ve Znojmě od  22. do 24. 
října 2004 

Jana Koželská a Jan Málek na semináři ve Znojmě 2003 

PUBLICITA 
Reakce Dr. Kocinové na článek v Blesku 
 
Vážení čtenáři bulletinu, 
 
Nedá mi, abych nereagovala na článek uveřejněný v BLESKU č. 48 ze dne 26.2.2004. Jedná 
se o článek „Rakovinu přemohla jídlem.“ 
Paní redaktorka Dana Mertová mi v tomto článku vložila do úst slova, která ode mne nikdy 
neslyšela a ani slyšet nemohla. Na tiskové konferenci s tématem: „Únava a anémie u pacientů 
s onkologickým onemocněním“, která se konala 23.02.2004, totiž nebyla přítomna a nevím, 
kde informace získala. Se mnou nejednala a článek nechala otisknout bez konzultace se 
mnou. 
Já jsem na této konferenci vystupovala jako pacientka a o únavě a léčbě onkologického 
onemocnění jsem hovořila. Během léčby jsem měla – mimo jiné i problémy se stravováním. 
Nevolnost, zvracení a nechutenství byly u mě průvodními jevy chemoterapie. Nemyslitelné 
tedy pro mě bylo, abych jedla jakákoliv tučná jídla, smetanové krémy, majonézy …, tak jak je 
ve zmíněném článku uvedeno. 
Základem mého celoživotního jídelníčku a i stravy během léčby tvořila zelenina, ovoce, libová 
masa a netučná jídla. 
Dále jsem se velice zarazila nad použitou formulací „Dosyta se nacpat… to je podle Svatavy 
Kocinové ten pravý lék na rakovinu.“ 
Lidé, kteří mě znají pochopí, že tento článek je naprostým nesmyslem, ale dovedu si 
představit, že pacienti, kteří se právě léčí, mají zažívací problémy a přesto se snaží pojídat to, 
co je v článku uvedeno, a toho mi je nesmírně líto. 
 
PhDr. Svatava Kocinová 
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PSYCHOLOGIE 

Zvyšování kvality života onkologických pacientů v průběhu 
ozdravných pobytů 
PhDr. Martin Kořán, CSc. 
Neurochirurgické odd. Nemocnice Na Homolce, Praha 5, e-mail: martin.koran@homolka.cz  
 
Vážení přátelé,  

díky své manželce Věře (kterou mnozí z Vás znají z ozdravných pobytů či ze seminářů) jsem 
pravidelným čtenářem Bulletinu ARCUSU – ONKO CENTRA.  Ve většině předloňských a 
loňských čísel jsou opakované příspěvky účastníků, kteří velmi kladně hodnotí ozdravné 
pobyty (poslední v čísle 92, hodnotící prosincový pobyt v Melchtalu v roce 2003). Rád bych 
všechny dřívější účastníky i potenciální zájemce informoval o tom, jaký mají ozdravné pobyty 

význam z psychologického hlediska a o 
čem vlastně vypovídaly vyplňované 
dotazníky. 

V květnu 2001 jsem se poprvé jako 
psycholog zúčastnil ozdravného pobytu 
onkologických pacientů v Zagori 
pořádaných občanským sdružením 
ARCUS-ONKO CENTRUM  Česká Lípa 
za finančního přispění Všeobecné 
zdravotní pojišťovny  a již před odjezdem 
na tento pobyt jsem chtěl vědět, jaký vliv 
mají ozdravné pobyty na kvalitu života 
onkologických pacientů. Za tímto účelem 
jsem začal účastníkům zadávat několik 
jednoduchých dotazníků, postihujících 
subjektivní stavy, psychosomatické 
potíže, kvalitu života a to jednak  doma 
před nástupem na ozdravný pobyt, 
jednak na závěr ozdravného pobytu. 
Stejné dotazníky jsem pak zadával 

účastníkům i dalších ozdravných pobytů. To, co se mi podařilo zjistit v průběhu posledních tří 
let, se stalo předmětem několika přednášek na seminářích Arcus-onko centra, jednak jsem 
vystoupil na 8. Evropském kongresu psychologie ve Vídni v červenci loňského roku a spolu 
s paní primářkou M. Wittnerovou jsem na toto téma přednesl přednášku na Lymfokongresu 
v říjnu 2003 v Praze. Při všech těchto přednáškách jsem předváděl fotografie z nejrůznějších 
aktivit na ozdravných pobytech v Chorvatsku a ve Švýcarsku, které jsem doprovodil textem, 
že to, co posluchači  vidí, nejsou ženy usilující o redukci hmotnosti, či turisté pochodující 
v horách, ale že ve všech případech se jedná o onkologické pacienty při provádění jejich 
každodenních tělesných cvičení či dalších pohybových aktivit, které nejenže pomáhají zlepšit 
jejich fyzickou kondici a vitální funkce, ale že jejich emoční zážitky při provádění nejrůznějších 
fyzických aktivit zvyšují kvalitu jejich života tím, že jim umožňují vyrovnávat se lépe s nároky a 
nejrůznějšími stresory každodenního života. 

V odborné literatuře se uvádí, že délka lidského života je z 15% ovlivňována dědičnými vlivy, z 
15% vlivy ekologickými, z dalších 15% úrovní zdravotní péče a zbylých 55% je nepochybně 
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závislých na životním stylu (výživa, odolnost a zdatnost, vyrovnaná psychika, apod.), 
ovlivňujícím imunitu člověka. Některé z uvedených faktorů jsou nám dány a ovlivnit je nelze či 
jen zcela minimálně, zatímco životní styl je v rukou každého jedince a každý má též možnost 
optimalizovat své návyky a tím zlepšovat kvalitu svého života. Jedním z nezanedbatelných 
činitelů kvality života je i tělesná aktivita, která může být záměrně používána jako podpůrný a 
ochranný prostředek zlepšující život. Tělesná aktivita má z psychologického hlediska značný 
význam pro získávání psychické 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. Nezanedbatelným je i vznik 
endorfinů v mozku při tělesném cvičení, tj. vnitřních morfinů, které působí uklidňujícím 
způsobem na psychiku. 

Účast klinického psychologa na ozdravných pobytech 
pro onkologické pacienty je důležitá, neboť  pečuje o 
duševní složku onkologických pacientů za pomoci 
individuální i skupinové psychoterapie a rozšiřuje 
jejich informovanost přednáškami o vlivu stresu na 
vznik onkologických onemocnění, o psychologické 
podpoře při léčbě či o významu zlepšení životního 
stylu,  čímž obohacuje tyto pobyty o nezanedbatelnou 
psychosociální dimenzi ve smyslu definice zdraví dle 
Světové zdravotnické organizace (WHO - Zdraví jako 
ideální stav tělesné, duševní a sociální pohody a ne 
pouze nepřítomnost nemoci či vady). 

Léčba onkologických onemocnění zahrnuje 
chirurgické řešení, radioterapii a chemoterapii. 
Onemocnění i některé aspekty léčby jsou spojeny 
s vyšší úrovní stresu, úzkostí, deprese a zhoršenou 
kvalitou života.  Cílem ozdravných a rekondičních  
pobytů je přispět k odstranění nežádoucích účinků 
protinádorové léčby, zlepšit celkovou kondici 
nácvikem správných životních návyků, přispět 
k adaptaci na opětné zařazení do standardního života 
a osvětově-edukačními akcemi zlepšit prevenci 
nádorových onemocnění. Ozdravné pobyty mají v ČR velmi dobrou tradici, přitažlivost pro 
účastníky i pevná pravidla, jak pokud jde o náplň aktivit, tak pokud jde o výběr účastníků. 
Těchto ozdravných pobytů pořádaných Arcusem se zúčastňuji převážně ženy po ablaci prsu 
nebo parciální resekci prsu, v menším procentu pacientky po gynekologických operacích a 
ostatních onkologických chorobách. Ozdravné pobyty jsou realizovány v prostředí vhodném 
pro tréninkový program tělesné zátěže, která je vhodně dávkována, dále pro relaxační a 
rehabilitační cvičení nejrůznějších typů. Součástí ozdravných pobytů jsou i denní aplikace 
přístrojové (event. i ruční) lymfodrenáže, přednášky lékařů a psychologů o problémech 
spojených s onkologickou tematikou, rozhovory s psychologem, individuální a skupinová 
psychoterapie a další aktivity k eliminaci rizikových faktorů, včetně racionální stravy. Všechny 
aktivity účastníci vykonávají pod dohledem odborného zdravotnického personálu, který je 
k dispozici po celých 24 hodin. 

Použité psychologické dotazníky  byly zaměřeny na obtíže pacienta (např. tělesné příznaky, 
nutkavé myšlenky, přecitlivělost, deprese, úzkost, fobie, podezíravé myšlení a celkový 
ukazatel závažnosti obtíží), dále na posuzování struktury a dynamiky psychických stavů 
jedince v různých situacích, pomocí následujících škál: pohoda, energie, činorodost, 
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impulsivita, napětí, úzkost a tenze, deprese, vyčerpání a sklíčenost. Další dotazník byl 
zaměřený na zhodnocení kvality života jedince z jeho individuální perspektivy zdraví či nemoci 
a v neposlední řadě jsem použil dotazník „Kvalita života pacientů s onkologickým 
onemocněním“, s cílem zjistit jaké nejzávažnější problémy ovlivňují zdraví a kvalitu života 
pacientů s onkologickým onemocněním.  

Na základě vyplnění těchto jednoduchých dotazníků  před nástupem na ozdravný pobyt (ve 
čtyřech různých skupinách účastníků ozdravných pobytů – viz níže), bylo provedeno 
zhodnocení psychosomatických obtíží a problémů jednotlivých pacientů, kvality jejich života a 
jejich emočních (subjektivních) stavů. Takto získané výsledky na počátku ozdravného pobytu 
umožnily provádět individuální podpůrnou psychoterapii u těch pacientů, kteří uváděli závažné 
problémy ve svém životě. Na závěr pobytu bylo provedeno opakované vyplnění dotazníků, 
které sloužilo ke zhodnocení efektu ozdravného pobytu.  

V průběhu předchozích tří let byly sledovány a zkoumány 4 skupiny onkologických pacientů 
na ozdravných pobytech v Chorvatsku (v květnu 2001 v celkovém počtu 58, z toho 56 žen a 2 
muži, s průměrným věkem 54,47 let); ve Švýcarsku (v květnu 2002 v počtu 34, z toho 31 žen 
a 3 muži, s průměrný věkem 55,29); dále na zářijovém pobytu v Chorvatsku 2002 (v počtu 
128, z toho 123 žen a 5 mužů, s průměrným věkem 55,48 let) a konečně při loňském 
květnovém pobytu ve Švýcarsku (v počtu 38, z toho 32 žen a 6 mužů, s průměrným věkem 
59,42 let).  

Výsledky matematicko-statistického zpracování ukázaly významné změny ve většině škál 
emočních stavů v průběhu ozdravného pobytu (snížení negativních aspektů, tzn. psychického 
napětí, úzkosti, deprese, vyčerpání a sklíčenosti a naopak významné zlepšení positivních 
škál, tj. psychické pohody, energie, činorodosti a aktivity). Rovněž ve většině škál běžné 
psychopatologie se jejich hodnoty v průběhu ozdravného pobytu významně snížily. Z důvodu 
menší přehlednosti dané formátem Bulletinu záměrně neuvádím tabulkové ani grafické údaje, 
které jsem předkládal opakovaně na seminářích a na přednáškách v průběhu ozdravných 
pobytů a spíše předpokládám, že mi bude uvěřeno následující:  

Předložené výsledky dokumentují přesvědčivě důležitost a význam ozdravných pobytů 
onkologických pacientů pro zlepšení kvality jejich života a pro podporu jejich psychického i 
zdravotního stavu v podobě zlepšené psychické i fyzické kondice. Všechny použité metody 
vedou u všech zkoumaných skupin účastníků ozdravných pobytů k podobným či stejným 
závěrům, týkajícím se očekávaných změn ovlivňujících kvalitu života onkologických pacientů 
v průběhu ozdravných pobytů. Ať byly výsledky uváděny v přehledných grafech či v číselných 
tabulkách, vždy byly velmi podobné až shodné pro všechny zkoumané skupiny. Ale nejen 
čísla a grafy jsou důležité. Je nutné podívat se do tváří jednotlivých účastníků v průběhu 
pobytů, vidět a slyšet, co účastníci prožívají a jak hodnotí svoji účast na ozdravných pobytech. 
Je rovněž nutné vzít do úvahy vliv positivních emocí a zkušeností s každodenními kontakty 
s podobně postiženými jedinci, kteří dokázali překonat své zdravotní i osobní problémy. Toto 
je významná podpůrná funkce skupiny pacientů s podobnou diagnózou.   A to všechno jsou 
důvody, proč mají ozdravné pobyty pro onkologické pacienty své opodstatnění. 

Výzkum podobného typu je velmi důležitý jak pro onkology, psychology a ostatní 
poskytovatele zdravotní péče, tak i pro finanční podporovatele, kteří tak dostávají do ruky 
ověřené údaje o smysluplnosti a účelnosti celé akce.  Mně osobně zkušenosti jednotlivých 
pacientů na ozdravných pobytech pomáhají při každodenní péči o onkologické nemocné, 
v naší nemocnici, kterým mohu předávat poselství, zkušenosti   a  osobní příklady těch, kteří 
svůj boj s tímto onemocněním vítězně zvládají.  

Na shledanou někdy příště…  
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Život – škola života a my jsme věční záškoláci 
PhDr.Tamara Cenková 
 
Kdysi jsem v jedné knize, četla, že pán Bůh si přeje, abychom byli všichni zdraví, šťastní a 
bohatí, protože jsme jeho děti a každý dobrý rodič přeje svým dětem jen to nej. My jsme 
ovšem neposlušní a celý život naprosto systematicky a velmi vytrvale pracujeme na bojkotu 
jeho přání. 

Život nás učí, ale my neustále chodíme za školu a 
vyhledáváme kamarády, se kterými děláme jen 
samé lotroviny. Při tom máme tak skvělé učitele 
kolem sebe, ale raději je neposloucháme a snažíme 
se o něco, co už stejně dávno je vymyšlené.  
Podíváme se na naše úžasné učitele, které 
pravidelně bojkotujeme. 
První a snad nejdůležitější učitel, který je stále 
s námi je naše Paní Intuice. Paní Intuice k nám 
promlouvá někdy v jinotajích. Dává nám různé 
signály, ale my se vyhýbáme. Paní Intuice přichází 
zásadně nečekaně a nezvaně. Objeví se z čista 
jasna, ve chvíli, kdy jsme velmi zaneprázdněni 
nějakou činností, která absolutně nesouvisí 
s informací, kterou nám intuice přinese. Protože 
právě děláme něco jiného, Intuici neposlechneme. 
Ona odejde a my po čase zjistíme, že to co se 
například stalo jsme přece dávno věděli. Nic jsme 
pro to nemuseli udělat a vše dopadlo tak, jak jsme 
dostali informaci. 
Rozdíl mezi Intuicí a Konstrukcí je velmi zásadní. 
Intuice je pravohemisférová aktivita a přichází 
z nenadání. Konstrukce je levohemisférová aktivita 
a myšlenky logicky skládáme a vytváříme sami. 
Konstrukci velmi často používají lidé, kteří si 

komplikují život. Myslí v rovinách, co by bylo kdyby… A bohužel si neuvědomují, že když si 
vytvoří špatný životní program, mozek, ve všech jeho rovinách vnímání, se bude snažit tento 
program naplnit a tak vyhledává takové situace, které k realizaci konstrukce pomohou. 
Kolikrát jenom toto uvědomění pomůže k tomu, abychom se rozhodli negativní programy 
změnit. Spousta mých klientů okamžitě odpoví, že je to těžké. Ano je, ale v životě nemáme nic 
zadarmo a tak bychom se měli učit od naší dobré a skvělé učitelky Paní Intuice. 
Jakmile nás napadnou destruktivní programy, měli bychom je honem rychle pomyslně zahodit, 
např. slůvkem fuj fuj a změnit je. 
Dalším naším velkým učitelem jsou naše vztahy k ostatním lidem. Čím víc máme 
problematických vztahů kolem sebe, tím víc nám vypovídají o  našich ukrytých negativních 
vlastnostech, které nemáme zpracovány. Mohou to být ale i vztahy k mrtvým lidem. Ty lze 
řešit obtížněji. Ale můžeme si udělat představu člověka, který již zemřel a alespoň na mentální 
úrovni si s ním celou záležitost urovnat. Vztahy k lidem nám vždy zrcadlí sebe samotné, my to 
jenom nechceme vidět. Ale když pochopíme, proč se s některými lidmi nemůžeme srovnat, 
pochopíme hlavně sami sebe a to si myslím, je velká výhra. 
Třetím neméně podstatným učitelem je naše práce – zaměstnání. Je kolem nás velké 
množství lidí, kteří dělají práci protože si říkají, že nic jiného neumí nebo mají jinou podobnou 
výmluvu. Ale pravda je někde jinde. Nepokusili se nic na svém dosavadním stavu změnit. Mají 
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strach, bojí se změn a tak raději jsou nespokojeni v určité jistotě, než by vkročili do spokojené 
nejistoty. 
A další a největší učitel je Univerzum, Bůh, Jehova, Manitu, Osud či jak každý sám chce. Ten 
se s námi ale nadře. Dává nám tolik podnětů, připravuje nám tolik zajímavých situací a my 
jsme vůči němu slepí a hluší. Jsme schopni se k němu modlit, když jde do tuhého, ale kolikrát 
mu poděkujeme za všechny krásy a životní výzvy, kterými nás obdarovává. Všem se nám 
stalo, že jsme na něco mysleli a ono se nám to později vyplnilo. Jak píšu těchto pár řádek, 
vzpomněla jsem si na jednu dobrou přítelkyni a najednou od ní přišla velmi milá SMS. Tam 
nahoře naše myšlenky učitel propojil a pomohl při realizaci. 
Přeji nám všem, abychom se už rozhodli nebýt záškoláky života a začali se hezky s láskou 
učit. 
 
Vaše Tamara 
 

KALEIDOSKOP 

Kdo nám nejvíce pomohl 
Také v letošním roce chceme poděkovat těm, kteří nám, onkologickým pacientům  nejvíce 
pomohli. Na semináři ARCUSU – ONKO CENTRA, který se bude konat ve dnech 11. až 13. 
června 2004 v České Lípě bude vyhodnocena anketa v těchto kategoriích: 
1. nejaktivnější onkologický pacient 
2. lékař, který mne nejvíce naučil 
3. psycholog, který mi nejvíce pomohl 
4. nejobětavější  zdravotní sestra 
5. cvičitel, který mi pomohl k pravidelnému cvičení 
6. nejlepší sponzor 
Proto nám zašlete své názory na naši kancelář do České Lípy k rukám paní Jany Koželské. 
 

Sebevědomí pro každý den 
 
Pokud se Vám nyní nedostává tolik sebevědomí jako před 
operací, vynasnažíme se Vám pomoci. I Vy se brzy dokážete 
opět pohybovat bez ostychu ve společnosti, sportovat a žít 
plnohodnotný život.  
 
V našem CENTRU TECHNICKÉ POMOCI v České Lípě 
najdete širokou nabídku pomůcek firmy AMOENA, a to v 
dostatečném množství typů, tvarů a velikostí epitéz. Máme pro 
Vás k dispozici velký výběr prádla a plavek s úpravou pro prsní 
epitézu všech cenových kategorií.  
 
Zamyslete se nad tím, co Vám přináší radost a útěchu. 
Najděte si čas na své záliby a zájmy.  
 
Nezapomínejte na sebe. Jde o Vás, Vaší pohodu a o Vaše 
zdraví. 
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Příspěvky od členů a přátel Arcusu 

Listopad v Melchtalu 
Vlčková Vlasta 
Rekondiční pobyt v Melchtal ve Švýcarsku, 7. - 23. 11. 2003  
  
ZÁGORI je v Chorvatsku 
a Melchtal ve Švýcarsku, 
za to, že jsme tam i tu 
my vděčíme ARCUSU. 

MELCHTAL - to jsou samé hory, 
v oblacích málem vrcholy, 
trochu níže pastviny a salaše, 
všude dobře pohnojeno, 
ať je mléko na jaře. 

Přijeli jsme v listopadu, 
čelit plískanicím, větru nebo sněhu. 
Místo toho nás čekalo jarní počasí, 
které bylo stvořené pro naše výšlapy. 

Došli jsme si do SARNENU, 
jeli do INTERLAKENU, 
vyjeli na PILATUS, 
to byl hodně velký kus!!! 

Režim tam byl jako řemen -  
rozcvička, snídaně, balíčky a "jedem" - 
pět hodin pochodu, na oběd HURÁ, 
cvičit do kláštera, málo je TŮRA. 

Ve vedení po "BRŮNOVI" 
byl pan Černý jednička, 
Helena a Jitka zase pohyblivá hvězdička, 
ostatní paní doktorky byly výborné 
a andílek Marcelka - ta konala své. 

Všem se nám tam líbilo, 
jeli bychom zas, 
pro změnu zase na jaře - 
nabažit se krás. 

Děkujeme ještě jednou, 
to se nedá vypsat, 
co nám ten pobyt pomohl 
z těla, z duše vyhnat. 
 
 
Vydavatel:  ARCUS – ONKO CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. Telefon:  487 825 802. 
Fax:  487 522 259.  E-mail: arcus-oc@volny.cz. Webové stránky: www.volny.cz/arcus-oc. Redakční rada: Jana 
Koželská, Ilsa Pliczková, PhDr. Miroslav Cuhra. Redaktor: Helena Cuhrová. Tisk: INSO Č.Lípa. Uzávěrka: 12.3. 
2004. Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Česká Lípa. 
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DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM 

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. 

Přehled sponzorských darů a dotací v roce 2004   

♥♥♥♥♥ nad 1.000.000,- Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 

♥♥♥♥ do 1.000.000,- Kč  

♥♥♥ do 100.000,- Kč  

♥♥ do 50.000,- Kč M.A.G. Galvanochemie Jablonec n. N. 

OROL Svitavy 

♥ do 10.000,- Kč OSA 

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. 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 

 


