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FFFEEEJJJEEETTTOOONNN      
Blíží se dovolená 
PhDr.Tamara Cenková 

 

Každý den jsem při své práci ohromena, co všechno náš mozek dokáže vymyslet, 
zrealizovat a ještě bezpečně „zazálohovat“ pro případ nutnosti. 

Je v něm uloženo tolik informací, že se podivuji v jakých souvislostech a při jakých situacích 
se tyto bezpečně „zazálohované“ programy spustí. 

Podle všeho mám dojem, že mozek je bezedná studnice, ve které se všechno uchová. 

Proč o tom píši v souvislosti s blížícím se časem dovolených - alespoň pro většinu lidí? 

Téměř všichni se na čas odpočinku těší a ti, co se netěší by měli navštívit nějakou 
psychologickou poradnu. Na dovolené se „něco“ spustí a my si nedokážeme odpočinout a 
někdy dokonce přijedeme otrávenější a unavenější, než jsme na dovolenou odjížděli. 

Dost často se tato situace stane manželům, kteří procházejí nějakou krizí. Někdy si společně 
říkají, že volno jim pomůže překonat problémy, ale opak se stává pravdou. 

Najednou jsou spolu celý den i noc, jsou odkázáni na sebe a zjistí, že si spolu nemají co říci. 
Začne mezi nimi vládnout napětí a celý volný čas je dlouhý, nešťastný a oba se těší zpět do 
zaměstnání. Dovolená projde a její účel nás minul. Co se stalo? 

Pokud prožíváme nějakou krizi, měli bychom se snažit ještě před dovolenou naši krizi 
vyřešit. Pokud se nám to nepodaří, proč si neříci jako dva dospělí lidé: Pojedeme každý zvlášť a 
uvidíme, jak si dalece budeme chybět, třeba nám tento čas pomůže k uvědomění si „něčeho“. 

A co bychom si měli uvědomit? 

Právě tyto negativní programy, které jsme si za dobu soužití s partnerem do naše mozku 
(podvědomí) uložili, které jsme do našeho soužití přenesli z naší prvotní rodiny. Všechny ty 
situace, ve kterých jsme se cítili uraženi, poníženi  atp. 

 Až je budeme mít hezky před sebou rozložené, měli bychom přemýšlet nad tím, zda s tím 
ještě můžeme něco dělat. Měli bychom se sebekriticky podívat na to, zda jsme k takovým 
situacím nedali podnět a hlavně, kdo nás naučil dávat takové podněty. A pokud nás někdo 
naučil dávat podněty k nesouladu, nestalo se něco podobného i našemu partnerovi?  

Ve většině případů máme tendenci hledat viníka mimo sebe. Pokud náš partner není 
psychopat, alkoholik a nebo psychotik, najdeme v sobě – jsme-li upřímní - 50% viny na vzniklé 
situaci. Uvedu jeden příklad z doby mé nedávné dovolené. 

Je dopoledne, asi jedenáct hodin. U bazénu všichni polehávají, plavou, sluní se. Kousek ode 
mne leží muž. Je na něm vidět, že se příjemně vyhřívá a na lehátku vedle něho je pohozená 
taška s věcmi. Asi manželčina, myslím si. Asi za půl hodiny k němu přistupuje žena středních let 
a bez upozornění na něho vybafne: “Kde mám ručník?“ Manžel se leká a vyskakuje z lehátka, je 
celý zmatený. A omlouvá se, očividně ho to mrzí. Ale co si v zápětí vyslechne!!! 

Výkřiky typu: „Ty to děláš schválně. Děláš mi to pořád. Já tě nezajímám.“ Dáma vykřikuje na 
celý bazén a manžel se jenom lehce brání. 

Dívám se na celou situaci a profesionalita mi nedá, abych k tomu nezaujala alespoň kratičký 
profesionální pohled. 
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S jakou asi náladou jeli tito manželé k moři, jak se k sobě chovají když jsou doma? Jaké 
programy ublíženosti a schválností si nese manželka již z dětství? Opravdu to  manžel udělal 
schválně, nebo to byla ona, která mu po celou dobu jejich soužití říká, když na něco zapomene, 
že je to z jeho strany schválnost? Co jí asi v dětství říkali její rodiče, když něco zapomněla? 

Jedním zapomenutým ručníkem se okamžitě změnila idylka v neprostupné dusno. A stačilo 
tak málo… 

Nechci, aby tento příspěvek vyzněl jako manželská poradna před dovolenou, ale… 

Snažíme se dodržovat nějaké způsoby zdravého životního stylu, zajímají nás produkty, které 
zvyšují naši vitalitu, celý rok se staráme o naše zdraví hlavně fyzické a dovolená je především o 
zdraví psychickém. Tak bychom ten čas měli využít naplno a ne si do léku zvaný „dovolená“ 
přidávat utrejch zvaný konflikt a zničit účinky léčby. 

Hezkou dovolenou, hodně sluníčka a pohody vám všem přeje 

Vaše Tamara 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 2.  
Helena Cuhrová 

„Nekuřte. Jestliže kouříte, tak co nejrychleji přestaňte. Pokud se Vám to nepodaří, tak 
nekuřte alespoň v přítomnosti nekuřáků.“ Evropský kodex proti rakovině – pravidlo č. 1 
Kouření je nejrozšířenější příčinou předčasné smrti. Podle Světové zdravotnické organizace 
(WHO) kouří na světě 1,1 miliardy lidí. Ročně zemře přibližně 5 milionů lidí v důsledku konzumu 
cigaret. To znamená, že každých devět vteřin umírá zbytečně jeden člověk.  

Jaká rizika kouření přináší? 
Okamžité důsledky: 

• dýchavičnost a zesílení astmatu 
• poruchy erekce a impotence 
• ztížení transportu kyslíku krví v důsledku zvýšení koncentrace oxidu uhelnatého 
• zvýšení srdeční frekvence 
• zvýšení krevního tlaku 
Dlouhodobé důsledky: 

• rakovina plic, hrtanu, ústní dutiny, hltanu, jícnu  
• rakovina slinivky břišní, močového měchýře, ledvin a dělohy  
• leukémie 
• zvýšená náchylnost k infekcím 
• srdeční infarkt a apoplexie 
• poruchy krevního oběhu 
• chronická onemocnění dýchacích cest 
Důsledky pro Vaše okolí: 

• rakovina plic 
• nemoci dýchacích cest 
• nemoci srdce a krevního oběhu, vysoký krevní tlak 
• zvýšená náchylnost k bronchitidě, zánětu plic, zánětu středního ucha 
• zdvojnásobení četnosti astmatických potíží 
• zvýšené riziko náhlé smrti kojenců 
 
Není divu, že kouření drasticky snižuje dobu života v průměru o 20 až 25 let! Polovina kuřáků 
umírá v důsledku svého kouření. Ve středním věku je úmrtnost kuřáků třikrát vyšší než u 
nekuřáků. 
Riziko smrti stoupá s denním počtem vykouřených cigaret a s délkou „kuřácké kariéry“. Čím 
dříve začnete kouřit, tím hůře. Podle expertů zapříčiní současný nárůst kouření u dětí a mládeže 
drastické zhoršení zdravotního stavu obyvatel České republiky. 
Nechceme Vám podsouvat strach. Chceme Vám jen dodat sílu k rozhodnutí nekouřit! 
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Fagerströmův dotazník závislosti na tabáku 

Do 5ti minut 3 body 

6 – 30 minut 2 body 

31 – 60 minut 1 bod 

1. Jak dlouho po probuzení jste 
schopen(a) si zapálit první 
cigaretu? 

po 60ti minutách 0 bodů 

Ano 1 bod 2. Připadá Vám obtížné nekouřit 
na místech, kde je kouření 
zakázáno? Ne 0 bodů 

První ranní 1 bod 3. Které cigarety byste se 
nechtěl(a) zříci? 

Jiné 0 bodů 

Do 10 0 bodů 

11 až 20 1 bod 

21 až 30 2 body 

4. Kolik cigaret denně vykouříte? 
 

31 a více 3 body 

Ano 1 bod 5. Kouříte v prvních hodinách po 
probuzení více než ve zbytku 
dne? Ne 0 bodů 

Ano 1 bod 6. Stávám se Vám, že kouříte i 
když musíte nemocný(á) ležet 
přes den v posteli? Ne 0 bodů 

Váš výsledek 
0 – 2 body 
Jste jen trochu závislý(á). 
Přestaňte ještě dnes. Máte 
dobrou šanci! 
3 – 5 bodů 
Jste středně závislý(á). 
Můžete dokázat 
s kouřením ještě dnes 
přestat. Pokud si nevěříte 
nebo pokud se Vám 
nebude dařit, využijte 
podpůrných medicínských 
prostředků. 
6 – 7 bodů 
Jste silně závislý(á). Když 
přestanete kouřit, objeví se 
u Vás asi abstinenční 
příznaky. Váš lékař Vám 
může poradit a pomoci. 
Pod jeho dohledem můžete 
kombinovat až dva 
„nikotinové“ preparáty. 

Jednoduše přestaňte.  
Po patnácti letech bez cigaret je riziko rakoviny plic sníženo na úroveň rizika u nekuřáka.  

• Stanovte si „Den D“, ve kterém definitivně skončíte s kouřením. 

• Vyhýbejte se situacím, ve kterých obvykle kouříte. Situace a aktivity, při kterých nejste 
schopni odolat  pokušení kouřit – zrušte. 

• Hledejte alternativní náhražky kouření, jako je např. žvýkání žvýkaček.  

• Při těžkých abstinenčních potížích používejte speciální tlumící prostředky jako jsou 
nikotinové náplasti, žvýkačky apod. Potíže jsou jen přechodné a můžete je také tlumit 
zdravou výživou a pohybem. 

• Odměňte se za nekuřácký den. 

• Najděte si jiné, zdravější a účinnější způsoby relaxace než je kouření. 

• Vyvarujte se kuřácké recidivy. 
 

Bibliografie:  
Beckmann, Isabell Annett – Lindinger, Peter: Aufatmen – Erfolgreich zum Nichtraucher. Deutsche Krebshilfe e.V. 
Bonn 2003. 90 s. 



 
 

6 

RRREEEHHHAAABBBIIILLLIIITTTAAACCCEEE   
Ozdravné pobyty 
Volná místa na pobytech v roce 2004: 
1. 2.9. – 10.9. Francie 5.190,- Kč + možnost 

polopenze 1.320,- Kč 
2. 12.11. – 28.11. Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč 
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v pracovních dnech od 10.00 do 12.00 hod. na telefonech             
487 825 802 (Švýcarsko a Chorvatsko) a 487 522 259 (Francie a Česká republika). 
 
Upozornění: Rekondiční pobyt v Karlových Varech od 11. 11. do 21. 11. je zaměřen na lymfedém, tudíž 
budou mít přednost pacienti s tímto problémem. 
 

V této nemoci nesmí nikdo zůstat sám 
Dana Kuchařová 

S onkologickým sdružením Arcus jsem absolvovala několik ozdravných pobytů, které mě 
vždy v mnoha směrech obohatily a  velice ráda na ně stále vzpomínám. Jsem jedna z mála, 
které se podařilo vrátit se do práce. Z prožitých chvil čerpám ještě dlouho po návratu. 

Na večerních přednáškách od odborných pracovníků získáváme velmi cenné informace. 
Především ale je zde pro nás nezanedbatelná možnost si v průběhu pobytu s tímto pracovníkem 
o svých bolístkách v přátelské atmosféře pohovořit. Celý program na pobytech je volen tak, že 
má každý účastník možnost vybrat si čeho a kdy se zúčastní. Nikdy není do ničeho „tlačen“, ale 
sám si podle svých možností rozhodne kam se podívá, na kterou z nabízených cest se 
v doprovodu školeného personálu vydá. Především tady platí, že v kolektivu je síla. A tak i ten 
z nás, který by namáhavou cestu jinak už v půlce vzdal, zatne svaly, nadechne se a jde dál. 
Nakonec je pyšný a hrdý sám na sebe, že je tak zdatný jako ostatní. A ne jednou dojde 
k poznání, že je skoro už tak dobrý jako byl před vyřčením jedné z nejhorších diagnóz – 
rakovina. Všichni víme, že víra v sama sebe se nedá ničím nahradit. 

Na těchto pobytech se také navazují přátelství s lidmi, se kterými bychom se nikde jinde 
neměli možnost potkat. Vím, že každý z nás se vždy těší na další a další setkání. Takové 
setkání s Maruškou, Jarkou, Alenou, Ivou, Zdenou, ale i dalšími je zárukou úsměvného a 
pohodového dočasného soužití, na které se nezapomíná. 

Díky ozdravným pobytům jsme pak mnohdy ještě fyzicky zdatnější a psychicky odolnější než 
jsme byli před touto nemocí. 

Ti, kteří nám tyto krásné chvíle nepřejí a hlásí do světa, že si jezdíme na luxusní dovolené, 
by se měli alespoň jednou přijít podívat k odjezdu autobusu nebo na letiště. Ta přátelská objetí, 
úsměv a štěstí ve tvářích všech nás nejsou ani trochu předstíraná, ale pryští každému přímo ze 
srdce. A při závěrečném loučení by třeba viděli i slzičku v očích. 

Domnívám se, že pocit štěstí, přátelství, spokojenosti a sounáležitosti, pocit klidu a míru 
v duši, pocit bezpečí, že někomu na vás záleží, je asi těmto nepřejícníkům zcela cizí. Proč chtějí 
uškodit těm, kteří jsou rádi, že všechna úskalí nemoci a léčby přežili? Z titulů svých funkcí? Aby 
se někde někomu zalíbili? Aby se zviditelnili? Nebo je to snad závist??? 



 
 

7 

Nevím a nechápu proč tak činí, ale těchto lidí je mi upřímně líto. Nepřeji nikomu, aby ze dne 
na den onemocněl on nebo někdo z jeho blízkých. Aby prožil ty šílené chvíle strachu o sebe 
nebo svého milovaného, tu beznaděj a s vypětím sil bojoval o holý život. Kdo neprožil – neuvěří. 
V této nemoci nesmí nikdo zůstat sám. A já jsem hrozně moc vděčná ARCUS – ONKO 

CENTRUM v čele s paní Janou Koželskou, že má sílu se o nás starat a vzít nás pod svá křídla. 
Děkuji všem mně známým i neznámým lidem, kterým není lhostejný náš osud a kteří mohou, 

ale především chtějí, nám, onkologickým pacientům, podat i v budoucnu pomocnou ruku. 
I já se podepisuji pod výzvu za zachování následné péče pro onkologické pacienty a pro 
pokračování ozdravných pobytů. 
 

Výběrové řízení 
ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa vyhlásilo výběrové řízení na cestovní kancelář pro 
zajištění ozdravných pobytů ve Švýcarsku v roce 2005 a výběrové řízení na cestovní 
kancelář pro zajištění ozdravných pobytů u moře v roce 2005. Cestovní kanceláře nám 
mohou své projekty (včetně kopie pojistné smlouvy Pojištění pro záruku v případě úpadku 
cestovní kanceláře) odeslat do 20. července 2004. Bližší informace naleznete na internetu 
(www.arcus-oc.org). Telefonicky Vám poskytneme informace na čísle 487 522 259 (Tomáš 
Hudec).   

 



 
 

8 

Nejsme cestovní kancelář 
Jana Koželská 

V květnové mediální „kampani proti zahraničním pobytům onkologických pacientů“ byla 
účast na ozdravných pobytech nazývána „turistománií“ a naše humanitární občanské sdružení 
ironicky označováno jako „cestovní kancelář“. Od té doby se na nás někteří pomýlení televizní 
diváci obracejí jako na skutečnou cestovní kancelář. (Shodou okolností skutečně existuje 
cestovní kancelář ARCUS, se kterou ovšem nemáme nic společného).  

Naše sdružení organizačně zajišťuje ozdravné pobyty jen pro onkologické pacienty. U 
ozdravných pobytů ve Švýcarsku a Chorvatsku je požadováno doporučení praktického lékaře a 
onkologa. Samotná doporučení jsou podrobena kontrole v kanceláři ARCUS – ONKO CENTRA 
v České Lípě a kontrole revizním lékařem.  

Na ozdravných pobytech zajišťujeme lékařskou službu a odborný program, dále pak 
vybavení léky a pomůckami na cvičení a další formy rehabilitace. Pobytů se účastní pacienti z 
celé republiky a to jak členové různých českých pacientských organizací a klubů, tak i pacienti, 
kteří nejsou vůbec v žádné organizaci. Pokud si o to pacienti předem napíší, rádi vyhovíme i 
požadavkům při organizaci cesty a ubytování tak, aby všichni byli co nejvíce spokojeni. Právě na 
základě požadavků pacientů jsme např. začali organizovat ozdravné pobyty ve Francii, kde je 
možné mít s sebou členy své rodiny nebo přátele. Na tomto pobytu, kterého se mohou účastnit 
pojištěnci ze všech zdravotních pojišťoven, rovněž zajišťujeme odbornou lékařskou službu.  

Nejsme cestovní kancelář. Nepořádáme turistické zájezdy. Organizujeme odborně 
garantované ozdravné pobyty, které jsou plnohodnotnou formou, v České republice tolik 
zanedbávané, následné psychosociální péče o onkologické pacienty. Věřte, že to stálo mnoho 
let úsilí a bez pomoci Ministerstva zdravotnictví, sponzorů a řady obětavých lidí by se jen těžko 
něco podobného mohlo podařit.  
 

Kompenzační pomůcky 
Změny v hrazení kompenzačních pomůcek od 1. 7. 2004 
Ilsa Pliczková, Centrum technické pomoci, ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa 

Pro ženy po ablaci prsu uvádíme tyto informace ze sazebníku VZP ČR: 

Pomůcka Kód Hrazeno Nárok 
Kapsa bavlněná do 
podprsenky 

04 11189 155,41 Kč  1 x za rok 

Bavlněný obal na epitézu 04 11190 274,96 Kč 1 x za rok 

 Epitéza AMOENA je i nadále plně hrazena pojišťovnou 

Pomůcka Kód Hrazeno Nárok 
Pooperační PRIFORM 04 01201 100 %    
Epitéza AMOENA 04 01193 100 % 1 x za 2 roky 

Tyto informace můžete využít při návštěvě u svého lékaře.  
Poukazy Vám vystaví chirurg, onkolog nebo praktický lékař. 
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PPPSSSYYYCCCHHHOOOLLLOOOGGGIIIEEE      
Závist 
PhDr. Tamara Cenková 

Již několik dní přemýšlím nad tématem dalšího článku. Pozoruji , jak se lidé k sobě chovají 
na veřejnosti, co se děje kolem nás, jaké problémy řeším v poradně. A z toho všeho pozorování 
a hledání námětu na článek vyšlo naprosto jednoznačné téma : závist. 

Záměrně nepíši lidská, protože tuto vlastnost mezi zvířaty nenajdete. Zvířata si nezávidí nic, 
pokud by se to nám lidem při jejich pozorování mohlo zdát, tak je to jenom proto, že si i do zvířat 
promítáme naše vlastnosti. 

Co všechno jsme schopni si jako lidé závidět? Od zdraví, přes rodinu, peníze, úspěch, 
kariéru až po rakev, ve které souseda pohřbívají.  

Kde se v nás tato typicky lidská vlastnost bere?  Jaké obtíže způsobuje nám a všem lidem 
okolo? 

Závist ovšem není jenom osobní záležitost, závist se kumuluje v různých skupinách               
např. sdružení, politické strany a dokonce existuje i státní závist, existuje i kontinentální závist a 
nakonec se dostaneme i ke světové závisti. 

Ale začněme hezky postupně. Budeme si povídat o jedné závisti po druhé, abychom viděli to 
spojení. 

Osobní závist pramení z našich vlastností, z naší nedůvěry v sebe samotné, z naší lenosti, 
z naší závislosti. 
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Teď jsem v jednom filmu viděla zajímavou situaci: běloch jde kolem auta, jehož majitel je 
černoch a říká: „Ten má ale auto a je černý.“ Při tom už dál nepřemýšlí, že ten černoch je 
právník a k tomu , aby se dostal k takovému autu musel hodně studovat a hodně pracovat /ten 
běloch neměl takové zaměstnání/. 

A tak jen závidí než se sám podílet na nějaké nové své aktivitě, která by mu pomohla 
k tomu, aby se měl lépe. 

A teď si představte, že se dá do spolku větší množství závistivců a skupinová závist je na 
světě. Jenomže, když je více závistivců dohromady už nejsou pouze v pozici závidění, ale kujou 
pikle, snaží se ostatním škodit.Nejdřív škodí tak, že kolem sebe rozsévají různé negativní 
informace, pomluvy a s přibývající odvahou dochází k fyzickému násilí. Skupinky jsou nejdříve 
agresivní pouze proti jedincům a čím víc jejich moc stoupá tím stoupá i jejich agresivita vůči více 
lidem. 

A stát plný takových skupinek…. 
A Země plná takových států…. 
Myslím, že se už dál  nemusím rozepisovat, ale důsledek celého tohoto procesu nakonec 

odnese jedinec, který stál na počátku tohoto hnutí. 
Jeho závist, která na začátku byla pouze osobní dostala rozměry přímo světového 

charakteru a na svém konci působí destruktivně a proč? 
Čím víc závisti v sobě živíme, tím víc vytváříme negativních emocí v sobě, ale tyto negativní 

emoce projevujme i navenek. A pokud je projevujeme navenek  nemůže to dopadnout jinak, než 
že se nám vrátí. Vrátí se nám s plnou silou a ještě posílené o další negativní emoce jiných lidí. 
Ty zákonitosti přírody jsou jasné: ublížíme jednomu, ten ublíží skupině kolem sebe a pokud se 
s ním znovu setkáme, ten dotyčný je posílen a ublíží nám víc, než my jemu na začátku. 

Celá závist a negativní emoce by se daly velmi jednoduše matematicky vyjádřit 
geometrickou rovnicí. Narůstání negativity roste nikoli aritmetickou, ale geometrickou řadou. 

My lidé jsme zvláštní živočišný druh: jsme schopni pochopit složité matematické vzorce, 
naučíme se létat, překonáme rychlost zvuku a nakonec i světla, ale nejsme schopni a ochotni 
pochopit ty nejelementárnější zákony přírody, jako je zákon akce a reakce, ale proč? Co nám 
v tom brání? Je to naše druhová nadřazenost ? Co je to v nás za sílu, která nás neustále nutí si 
vzájemně ubližovat a ve finále ubližovat sami sobě? 

A nebyla bych to já, kdybych se nesnažila na každý problém najít nějaké řešení. 
Začněme u sebe. Každý z nás má důvod, proč být na sebe hrdý. Každý ten důvod má jiný. 

Ale není správný a špatný důvod, je to důvod individuální. Pokud ho najdeme v sobě, pokusme 
se ho najít v lidech kolem sebe i v těch, které zrovna nemusíme. Tím, že to dokážeme, změní se 
naše chování vůči sobě a lidem kolem. Tím že změníme naše chování , změníme i naše 
prožívání. Tím, že změníme naše prožívání, změníme naše zvyky a změna našich zvyků bude 
mít v důsledku velký vliv na náš život a na vše, co se děje kolem nás. 

Jen bychom měli udělat to nejtěžší : začít u sebe. 
Vaše Tamara 
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Jak to říci dětem 
Helena Cuhrová 

Na rozdíl od civilizované Evropy, nemá v naší zemi pacient k dispozici většinou žádného 
psychologa nebo erudovaného sociálního pracovníka, který by mu pomohl sdělit svou diagnózu 
dětem, dál ho provázel na cestě z nejtěžších starostí a problémů. Také proto se ráda s Vámi 
rozdělím o osobní zkušenost, která nám byla dána poté, co manžel před půldruhým rokem 
onemocněl rakovinou.  

Brzo poté, co jsme se vyrovnali s potvrzením diagnózy zhoubného nádoru, vyvstala před 
námi otázka, zda to říci dětem. Na tátův příchod z nemocnice čekal dvanáctiletý syn a desetiletá 
dcera. Co všechno dětem sdělit? Kdy? A jak? 

O nemoci a nové situaci v rodině je určitě třeba s dětmi mluvit. Pravdivě a přitom ohleduplně. 
Je pravděpodobné, že by se velmi brzo mohly pravdu dozvědět z cizích úst s vážným rizikem, 
že sdělení bude necitlivé a šokující. 

Otázky, které děti nejčastěji kladou a potřebují na ně slyšet odpovědi odpovídající jejich 
věku: 

Ať chceme nebo ne, dítě se nás dříve nebo později zeptá: „Je to rakovina?“. Když tedy 
řekneme „Ano“, první co nás přirozeně napadne je diagnózu zlehčovat. Jenže z jiných zdrojů 
pak přijdou úplně jiné informace. To naše dítě zmate a ještě více vyleká. Navíc to pak ohrozí 
jeho důvěru v pravdivost našich slov.  

Často se příliš bojíme otevřeného rozhovoru s dětmi. Je nesmyslné skrývat své city. Nikdy je 
dokonale nezapřeme. Děti naše zarudlé oči a slzy stejně uvidí. Uzavřeme-li se za ochrannou 
zeď lží, jenom ponecháme dítě osamělé se všemi tušeními, pochybnostmi a strachy.  
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Navíc i my dospělí máme své slabší chvíle. A po rakovině jich přijde dost a dost. A tak se 
není co divit, že ve stavu vyčerpání a sebelítosti dětem vyčteme, jak jsou při svém zlobení vůči 
nám, „těžce nemocným“ lidem, bezohlední. Nepamatujeme si, že jsme ještě nedávno nemoc tak 
zlehčovali. Cítíme se neprávem zklamáni jejich "bezohledností".  

Připusťme, že děti nejsou bezohledné dokonce ani tehdy, když o závažnosti naší nemoci ví. 
Nemůžeme jim brát právo na „obyčejný“ dětský život. Jistě sdílejí naše trápení, ale potřebují 
také podmínky pro svůj normální vývoj. Patří k tomu setkávání s kamarády, koníčky i docela 
běžná neposlušnost. Někdy může být jejich "zlobení" sebeobrana před dopadem tak velké tíhy 
jako je strach o život mámy nebo táty. Nemáme právo je uvrhnout do izolace kvůli své nemoci. 
Musíme jim nechat prostor a přistoupit na to, že i oni mají své problémy a prožívají je, i když se 
nám zdá, že nejde o tak velké problémy jako je ten náš.  

Nenechme děti samotné, věnujme pravidelně čas klidnému a nerušenému povídání si.  
Jako blesk z čistého nebe může padnout otázka: „Zemřeš?“. Hlavně se nesmíme nechat 

vyvést z míry. Sami bychom se měli s touto otázkou co nejdříve vypořádat. A když už se nás 
naše dítě takto otevřeně zeptá, pomůže, když mu ukážeme příklad příbuzného, souseda, herce, 
zpěvačky nebo nějaké jiné známé osobnosti, která úspěšně rakovinu překonala. Nemá moc 
velký smysl popírat i možnost smrti, ostatně je jí vystaven i každý účastník silničního provozu. 
Velmi důležité je přitom hovořit o šancích na přežití, které jsou dnes mnohem větší než kdysi, 
v době kdy slovo rakovina obestíral stín „jisté“ smrti. Nedělejme si iluze. Dítě samozřejmě 
hrozbu vycítí a otevřený rozhovor je jediný možný způsob jak strach zmenšit. Bude-li znát naše 
šance, bude-li vědět co všechno se dá pro vyléčení udělat, uklidní je to, posílí a motivuje 
k pomoci.                                        
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Je jistě dobré sdělit rodinným přátelům, příbuzným a učiteli co všechno naše děti o naší 
nemoci ví a jak bychom si přáli, aby se s nimi případně na toto téma hovořilo. I před dětmi pak 
můžeme s nimi mluvit o své nemoci. Děti uvidí, že tento problém není tabu, pomůže jim to 
vyrovnat se se situací.  

Také se objeví otázka: „Můžu já 
za tvojí nemoc? Stejně tak jako my i 
děti se ptají po příčinách našeho 
onemocnění. Mohou dojít k závěru, že 
rodič onemocněl, protože nebyly 
hodné (což bývá často podsouváno     
v některých církvích). Musíme jim 
zdůraznit, že jejich chování 
nezapříčinilo nemoc rodiče. Měl by jim 
to potvrdit i někdo nestranný 
(psycholog, lékař, zdravotní sestra, 
učitel, příbuzný...).  

Děti by určitě měli znát odpověď 
na otázku: „Je to nakažlivé?“ Děti 
většinou znají jen kašel, chřipku, 
infekční průjem a s nimi i výroky: 
„nejez po nemocném kamarádovi, 
chytneš to od něj“, a tak můžou dostat 
strach, že i naší nemoc "chytnou" při 
mazlení. Můžou se bát dát pusu. 
Ujistěme je, že se bát nemusí! 

Není snadné odpovídat na otázku: 
„Dostanu JÁ rakovinu?“ Vysvětleme 
jim, že riziko je stejné jako u všech 
ostatních lidí. Je rozumné probrat 
možnosti prevence. Nebojte se toho, 
v západoevropských základních 
školách je téma prevence rakoviny 
samozřejmou součástí výuky.  

V této nelehké životní zkoušce je 
dobré, když dokážeme vzájemně 
jeden na druhého myslet. V těžké 
situaci není jen nemocný, ale i všichni ostatní členové rodiny. I zdravý partner prožívá 
mimořádnou zátěž. Měli bychom o sebe navzájem pečovat a přizvat k této péči i děti. Dětem 
pomůže, mají-li v nové situaci důstojnou roli. Ať prožijí svou důležitost pro nemocného. Ať mají i 
jistou zodpovědnost (dones tatínkovi léky, …), oceňme je, poděkujme jim. Hlavní tíhu problémů 
však musí samozřejmě nést sami rodiče. 

 
Bibliografie:  
Hanson, Sharon: How to Talk to Your Child About Cancer. In: Coping with Cancer, 8, 2003, 36. 

Steger, Ullar: Die Belastung von Kindrn krebskranker Eltern. Aktionstag „Lebens mit Krebs“, Trier, 9. 10. 2002. 
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VVVÍÍÍRRRAAA   
Jak jsi mne Bože mohl nechat samotnou, když jsem 
Tě nejvíc potřebovala?  
M. Powersová 
 

Jedné noci se mi zdál sen. Kráčela 
jsem po pobřeží se svým Pánem. Na 
temném nebi se promítaly obrazy z 
mého života. Životní příběh provázely 
dvoje stopy v písku, jedny moje, ty 
druhé patřily mému Pánovi.  
 
Když se mi zjevil poslední obraz, 
ohlédla jsem se za sebe a jaké bylo 
moje překvapení! Vidím, že najednou 
se v písku črtají jen jedny šlépěje. A 
bývalo to právě v těch nejtěžších 
obdobích mého života.  
 
Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem 
se v rozpacích obrátila k Pánovi: 
„Pane, když jsem se vydala 
následovat Tě, slíbil jsi, že celou 
cestu půjdeš se mnou a budeš ke 
mně promlouvat. Ale viděla jsem, že 
v těch nejsmutnějších chvílích mého 
života se v písku črtaly jen jedny 
stopy. Vskutku nechápu, jak jsi mne 
mohl nechat samotnou, když jsem Tě 
nejvíc potřebovala.“  
 
On zašeptal: „Dítě moje drahé, Mám 
tě rád a nikdy tě nenechám 
samotnou, nikdy, ani když tíha života 
dolehne a osud tě bude zkoušet. Ty 
jedny stopy, které jsi viděla, tam 
zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě 
nesl.“ 
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OOOBBBČČČAAANNNSSSKKKÁÁÁ   SSSDDDRRRUUUŽŽŽEEENNNÍÍÍ   
Slezský klub stomiků - Ostrava 

Slezský klub stomiků v Ostravě je 
humanitární nezisková organizace. 
Vznikl v červnu 1991 a sdružuje lidi 
postižené stomií. U většiny 
postižených bylo tímto způsobem 
řešeno nádorové onemocnění tlustého 
střeva či konečníku. Ještě nedávno 
byli tito lidé z hygienických důvodů 
prakticky vyřazeni ze společnosti. 
Dnes jsou již dostupné pomůcky, které 
umožňují opětovné zapojení těchto lidí 
do života. Nedostatečná je však 
informovanost jak postižených, tak 
veřejnosti vůbec.  Hlavním úkolem 
klubu je pomáhat postiženým 
zvládnout problémy života s 
vývodem, informovat o dostupných 
pomůckách, napomáhat 
psychickému zvládnutí nové 
situace.  
 

• Klub má významné zastoupení ve sdružení České ILCO (místopředseda, předseda revizní 
komise). Předseda klubu Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc se zúčastnil světových kongresů IOA 
a evropských kongresů EOA.  

• Hlavní náplní práce klubu je poradenská činnost. Pro členy klubu byla zřízena poradna pro 
stomiky, kde mohou konzultovat své problémy se stomasestrou a v případě potřeby s 
lékařem (chirurgem). 

• Klub se pravidelně schází na schůzkách, kde jsou členové informováni o připravovaných 
akcích, o nových pomůckách, vyměňují si zkušenosti ze života s tímto postižením.  

• Pro své členy klub organizuje společenské, kulturní a sportovní akce, zájezdy, návštěvy 
divadelních představení, plavání apod. 

• Jsou pořádány přednášky lékařů, stomasester, onkologa, psychologa a dalších 
odborníků.  

• Šestkrát ročně vychází Zpravodaj s aktuálními informacemi nejen pro členy, ale i pro další 
pacienty, lékaře a případné zájemce. Členové klubu dostávají rovněž ILCO Zpravodaj.  

• Pro stomiky a jejich rodinné příslušníky jsou pořádány rekondiční pobyty s bohatým 
odborným, rehabilitačním a společenským programem. Členové klubu rovněž využívají 
rekondičních pobytů organizovaných sdruženími České ILCO, ARCUS – ONKO CENTRUM 
a Liga proti rakovině.  

Kontakt: Slezský klub stomiků Ostrava,  Francouzská 6015, 708 00 Ostrava-Poruba. 
Telefon: 596 962 494, 596 994 175, 737 588 111. E-mail: pavel.kreml@vsb.cz.  
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VVVEEEŘŘŘEEEJJJNNNOOOSSSTTT   
Výzva českých onkologických pacientů 

Děkujeme delegátům 4. evropské konference o karcinomu prsu konané v Hamburku, 
Federation of European Cancer Societies, Europa Donna a dalším zúčastněným organizacím 
Evropského společenství za významnou morální podporu. 

I my se domníváme, že přetrvávající přezírání významu následné péče o onkologické 
pacienty v naší zemi vede k vážným morálním, sociálním a ekonomickým škodám.  

 
K 31. červnu 2004 připojilo k výzvě svůj podpis 143 signatářů 

Pokud i Vy chcete podpořit naší výzvu, napište nám. 
ARCUS – ONKO CENTRUM 

nám. Osvobození 451 
470 01 Česká Lípa 

E-mail: info@arcus-oc.org 

Vzor podpisové listiny si můžete stáhnout na www.arcus-oc.org 
 

Výzva nebojuje jen za ozdravné pobyty 
Tomáš Hudec, tiskový mluvčí ARCUS – ONKO CENTRUM 

Je tomu již více než měsíc co se rozpoutala mediální kampaň kolem Výzvy onkologických 
pacientů, ale její výsledek pro nás nebyl ve všech směrech pozitivní. I když na druhou stranu se 
říká, že špatná reklama je také reklamou. 

Jsme zřejmě v době kdy národ stojí za tím, kdo bojuje a útočí ve jménu ochrany veřejných 
financí. Možná tomu tak je i u pana Dr. Davida Ratha, který vyrazil do boje proti ozdravným 
pobytům onkologicky nemocných v zahraničí. A co na to občan? Nelíbí se mu, že někdo 
„sprostě využívá“ již tak nedostatkových prostředků ve zdravotnictví k „válení se u moře“.  

Ale proč se tu zabývám tímto tématem, když v titulku stojí, že za ozdravné pobyty Výzva 
nebojuje? V České republice neexistuje systém následné psychosociální péče o onkologické 
pacienty. Naše země drží prvenství v nezájmu o takto nemocné a okolní vyspělé státy nás 
v tomto směru berou jako hluboce zaostalé. ARCUS – ONKO CENTRUM se snaží suplovat 

My, onkologičtí pacienti České republiky 
vyzýváme Vládu ČR, ministra zdravotnictví, 

poslance a senátory Parlamentu ČR, 
zdravotníky, vědecké komunity a zdravotnický průmysl 

ke společné mobilizaci sil na zlepšení situace 
v oblasti prevence rakoviny 

a následné péče o onkologické pacienty. 
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aspoň částečně tento výpadek organizováním ozdravných pobytů a teď podotýkám nejen 
v zahraničí (Karlovy Vary, Jeseníky). Jelikož neexistují specializovaná poradenská centra, jediné 
informace které pacienti dostanou se dozví právě na těchto pobytech a jsou to informace velmi 
důležité. 

Je lehké něco hanit, ale je velice těžké navrhnout jinou alternativu. Jednou z nejdůležitějších 
částí léčby rakoviny je právě psychická pomoc. Mnozí z Vás, kteří už si prošli těmi prvními, 
nesmírně těžkými fázemi nemoci, dobře ví, že potřebovali hlavně velkou podporu svých 
blízkých, aby se dokázali rakovině vzepřít a bojovat, tedy dál žít. 

Na závěr bych použil slova pana Jiřího Suttnera, tiskového mluvčího VZP: „Nedáme si to 
nikým a ničím znechutit.“ Budeme i nadále bojovat za Vaše práva a nakonec i díky Výzvě 
prosadíme systém následné psychosociální péče. Proto Vás prosím, abyste připojili svůj podpis 
pod Výzvu onkologických pacientů a pomohli nejen sobě, ale i ostatním, co na tom jsou stejně 
jako vy. 

 

PPPOOOLLLIIITTTIIIKKKAAA   
Boj proti kouření 
ARCUS – ONKO CENTRUM podporuje jménem onkologických pacientů tato politická 
rozhodnutí: 

• úplný zákaz kouření ve veřejných 
uzavřených prostorách a na praco-
vištích 

• žádné ovlivňování politiky tabáko-
vým průmyslem 

• odstranění automatů na cigarety 
• výrazné zvýšení „tabákové“ daně 
• účinná ochrana dětí před nebez-

pečím pasivního kouření 
• rozsáhlý zákaz tabákové reklamy 

včetně skryté reklamy ve filmu a 
v televizi 

• nabídka plošného a bezplatné tera-
pie závislosti na cigaretách 

• účinná opatření proti nelegálnímu 
obchodu s tabákem 

• účinná kontrola dodržování zákazu 
prodeje cigaret dětem a mladis-
tvým 

• uznání nemoci z pasivního kouření 
jako nemoci z povolání 
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SSSEEEMMMIIINNNÁÁÁŘŘŘEEE   
Pozvánka na odborný seminář konaný u příležitosti Dne naděje pro Českou Lípu 

Onkologická prevence a následná péče 
Česká Lípa 23. 7. – 25. 7. 2004 

Záštitu nad seminářem převzali: MUDr. Jozef Kubinyi, ministr zdravotnictví ČR 
Petr Skokan,  starosta Města Česká Lípa 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 

pátek 23. 7. 2004 

Ubytování:  Hotel Kahan, Česká Lípa, Jáchymovská 2352, (sídliště Lada) 
Místo konání: Nemocnice s poliklinikou, Česká Lípa, Purkyňova 1849, auditorium, 6.patro 
Moderátor:  PhDr. Miroslav Cuhra, Písek 

13:00  zahájení semináře a uvítání hostů 
  Jana Koželská, ARCUS-ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva  

13:15  „Jak vypadá situace u nádorových onemocnění v současné době v ČR“ 
  MUDr. Truhlářová Ludmila, Okresní hygienická stanice, Česká Lípa 

14:15            přestávka     

14:30        „Prevence vybraných nádorových onemocnění“ 
  MUDr.Josef Drbal, zdravotní rada Jihomoravského kraje, Brno  

15:30     přestávka 

15:45       „Osobní zkušenost s nádorovým onemocněním a perspektivy včasného 
  vyhledávání nádorových chorob – zejména plicních“ 
  prim. MUDr. Král Jiří, Nemocnice Ústí nad Labem  

16:45        „Následná psychosociální péče o onkologické pacienty“ 
  PhDr.Miroslav Cuhra, Písek 

19:00   večeře (pouze pro registrované) Hotel Kahan 

20:00  Večer pro všechny  s Dámským klubem Česká Lípa 

 

sobota 24. 7. 2004 

8:00  snídaně – Hotel Kahan (pouze pro ubytované) 

Místo konání: Nemocnice s poliklinikou, auditorium, 6.patro 
Moderátor:  Věra Kořánová, Praha 

9:15 „Nové informace o vyšetřovacích postupech při zjišťování karcinomu prsu“ 
prim. MUDr. Čerbáková Hana, Nemocnice s Poliklinikou Česká Lípa  

9:45  „Lázeňská péče o onkologické pacienty“ 
  MUDr. Wittnerová Milena, Lymfocentrum Karlovy Vary   

10:45   přestávka 
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11:00  „Únava a anémie u onkologických pacientů“ 
  MUDr.Milan Brychta, FN Královské Vinohrady 

12:00  oběd - kulturní dům Arbes (pouze pro registrované) 

13:30  Den otevřených dveří v prostorách sídla ARCUS – ONKO CENTRUM 
                      prohlídka prostor po kolaudaci, prohlídka města         

14:45  „Výživa po ukončené onkologické léčbě“ 
  RNDr.Ludmila Oliveriusová, CSc.- poradce televizního pořadu Prima vařečka 

15:45  „Problémy onkologických pacientů pohledem psychiatra“ 
  MUDr.Levitusová Hana, ESET - Psychoterapeutická a psychosomatická klinika Praha 

17:15         přestávka 

17:30  „Centrum pomoci pro ženy po ablaci v České Lípě“ 
  Ilsa Pliczková, ARCUS-ONKO CENTRUM, místopředsedkyně představenstva 

17:45   „Kontaktní práce a poradna Znojmo“ 
  Marie Čechová, Jan Málek – ARCUS – OC Znojmo 

19:00  večeře – Hotel Kahan ( pouze pro registrované ) 

20:00  Společenský večer  – Hotel Kahan 

 

neděle 25. 7. 2004 

8:00  snídaně – Hotel Kahan (pouze pro ubytované) 

Místo konání:  Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, auditorium, 6.patro 
Moderátor:  Jana Koželská, Česká Lípa 

9:15  „Význam a potřeba ozdravných pobytů pro onkologické pacienty“ 
  PhDr. Kořán Martin, CSc., Nemocnice Na Homolce Praha  

10:15  „Moje setkání s rakovinou“ 
  PhDr. Miroslav Cuhra, Písek 

11:15   přestávka 

11:30  „Tělesná aktivita pro onkologické pacienty“ 
  Žamberská Libuše, Lovosice  

12:30   zakončení semináře 
  Jana Koželská, ARCUS-ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva 

13:00   oběd – kulturní dům Arbes 

 
 
Další seminář věnovaný problematice kvality života onkologických pacientů pořádá ARCUS-
ONKO CENTRUM ve Znojmě 22. - 24. 10. 2004. S jeho programem Vás seznámíme v příštím 
čísle našeho bulletinu. 
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ZZZEEE   SSSVVVĚĚĚTTTAAA   
14. – 16. června 2004 se v Canterbury ve Velké Británii 
konalo  mezinárodní symposium o rakovině. 
22. – 24. července 2004 se ve švýcarském Curychu koná  
mezinárodní kongres o rakovině kůže  
(The International Skin Cancer Congress). 

25. – 28 srpna 2004 se v dánské Kodani koná  
7. Světový kongres psychosociální onkologie  
(7th World Congress of Psychooncology). 

Kongres je tématicky zaměřen na problematiku vývoje 
takových metodických postupů psychosociální péče o 
onkologické pacienty a jejich rodiny, které by uspokojovaly 
základní standardní potřeby klienta a současně respektovaly 
situační a osobnostní odlišnosti   
 
 

AAARRRCCCUUUSSS   –––   OOONNNKKKOOO   CCCEEENNNTTTRRRUUUMMM      
Stalo se … 
• 10. června 2004 se zástupci našeho sdružení J. Koželská, Dr. M. Cuhra a T. Hudec setkali s 

prof. Nickem Bosanquetem a prof.  Jimem Attridgem z Imperial College London na 
pracovní schůzce věnované problematice onkologické prevence, terapie a následné péče.  

• 30. června 2004 se konala v Renaissance Prague Hotel konference zaměřená na 
financování neziskových organizací v ČR, uspořádaná nově vzniklou Koalicí pro zdraví. 
Hlavními tématy byly Globální grant, který představila PhDr. Ing. Radka Havlová, Jednotný 
programový dokument, poté následovala praktická přednáška Mgr. Jana Lormana, ředitele 
Života 90 o získávání prostředků z Evropských fondů z vlastních zkušeností. O roli 
neziskových organizací v českém zdravotnictví pohovořil PhDr. Václav Filec z ministerstva 
zdravotnictví ČR a vzácným hostem konference byl Rodney Elgie – prezident Evropského 
pacientského fóra. Všechny organizace si z této konference odnesly spoustu nových 
informací a věří, že další spolupráce pomůže neziskovému sektoru k lepší orientaci 
v Evropské unii. Za naše sdružení se zúčastnili J. Koželská a T. Hudec. 

• Ke 30. červnu 2004 podepsalo Výzvu českých onkologických pacientů 144 signatářů. 

Kalendář  
• Od 28. června do 11. července 2004 proběhl pro onkologické pacienty ozdravný pobyt 

v zálivu St. Tropez nedaleko Port Grimaud 

• Ve dnech 23. až 25. července 2004 se v České Lípě uskuteční pod záštitou ministra 
zdravotnictví ČR seminář věnovaný problematice onkologické prevence, terapie a následné 
péče.    

• Dne 6. 9. 2004 je kvůli dovolené uzavřena psycho-sociální poradna v Praze.   
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Děkujeme Rotary Klubu Znojmo 
Multifunkční zařízení – fax, kopírku, scanner a tiskárnu v ceně 7.000 korun – obdrželo 

znojemské ARCUS – ONKO CENTRUM od místního Rotary klubu. „V ONKO CENTRU tento dar 
pomůže mnoha lidem, kteří si chtějí kopírovat materiály, které získají z internetu,“ uvedla Marie 
Čechová.  

Přestože znojemské onkocentrum pracuje něco přes půl roku, jeho práci ocenily stovky lidí. 
Největší akcí bylo uspořádání semináře k problematice onkologických onemocnění, na nějž 
přijeli lidé z celé republiky. Znojemské onkologické centrum je otevřeno pro pacienty, příbuzné a 
známé v administrativní budově nové nemocnice ve Znojmě každé úterý od 14.00 do 16.00 hod. 
Jsou zde k dispozici informační letáky a brožury o prevenci nádorových onemocnění, volně 
přístupný je počítač s internetem, informace o rekondičních ozdravných pobytech a dalších 
aktivitách pro onkologické pacienty. 
 

Děkujeme za morální podporu 
 

 

Mgr. Tomáš CIKRT 
předseda představenstva Koalice pro zdraví, který stejně jako Tomáš 
Julínek přislíbil účast Koalice na semináři. 

 

MUDr. Tomáš Julínek 
předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, stínový ministr 
zdravotnictví a senátor za ODS se setkal s Tomášem Hudecem a 
Janou Koželskou na konferenci pořádané Koalicí pro zdraví a vyslovil 
podporu Výzvě onkologických pacientů 

 

PhDr. Vladimír Železný 
senátor a nastupující poslanec Europarlamentu nám poslal dopis ve 
kterém zdůvodňuje své rozhodnutí převzít záštitu nad Výzvou 
onkologických pacientů: „V návaznosti na naši korespondenci 
související s Výzvou onkologických pacientů sděluji, že jsem záštitu 
nad touto výzvou převzal rád, neboť si myslím, že pohrdlivý vztah 
k bolesti, utrpení a stresu nepatří ke znakům civilizované společnosti.“ 
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Publicita  
Věřím, že zdravý rozum zvítězí! 
Zdena Zahradníková 

Vážení pracovníci ONKO centra! 
V jarním termínu jsem se zúčastnila ozdravného pobytu ve švýcarském Melchtalu. Chci Vám 

všem moc za vše poděkovat! Vše bylo výborné nebo dokonce perfektní. Ať už doprovodný 
personál v čele s panem Málkem, tak i zajištěné stravování, výlety do blízkého i vzdálenějšího 
okolí. Nelze také zapomenout na nádhernou okolní přírodu a navázaná přátelství s příjemnými 
lidmi ze všech koutů naší republiky. 

Chci se však také vyjádřit k věci, která skvělé zážitky poněkud zastiňuje. Jak jsme se 
dozvěděli v průběhu pobytu, neměli by takovéto pobyty být financovány z prostředků 
Ministerstva zdravotnictví ČR, zastupovaného novým panem ministrem. Po shlédnutí televizního 
pořadu Střepiny jsem byla znechucená z přístupu některých zodpovědných osob. Osobně se 
mne velmi dotýká prohlášení pana MUDr. Kořána, který se zahraničních ozdravných pobytů 
účastnil každoročně. A to nejen ve Švýcarsku, ale i v Chorvatsku. 

Držím palce paní Koželské, která nakonec musela svoji usilovnou práci pro nás, účastníky 
těchto pobytů, obhajovat téměř sama! Poděkovat bych chtěla také mluvčímu VZP panu 
Suttnerovi za slova o prospěšnosti a potřebnosti těchto pobytů. 

Myslím si, že je škoda jedním nepříliš uváženým rozhodnutím znemožnit řadě pacientů účast 
na těchto pobytech. Vždyť všichni účastníci určitě mohou potvrdit, že prožitky z takovéhoto 
pobytu jim pomáhají překonávat obtíže spojené s jejich zdravotním stavem řadu měsíců poté, co 
se vrátí do svých domovů. 

Paní Koželské a kolektivu jejích spolupracovníků přeji hodně zdraví a zdaru v jejich teď ještě 
těžší práci pro nás, kterým jejich práce pomáhá zpříjemňovat naši nelehkou životní situaci. 

Pevně také věřím v to, že kvalitní práce bude podpořena kluby pacientů z celé republiky. 
Vždyť i jejich členové se účastní pobytů pořádaných ONKO centrem v České Lípě. 

Moc Vám všem držím pěsti a věřím, že zdravý rozum zvítězí! 
V Nové Pace dne 3.6.2004 
 

SOUTĚŽ 
ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa 

vyhlašuje 

soutěž o nejlepší motto nebo slogan ARCUSU do roku 2005. 
Můžete také přidat obrázek nebo grafický návrh.  

Jména výherců budou oznámena v rámci benefičního koncertu konaného v únoru 2005. 
Nejlepší výtvory budou oceněny. 

 
Vydavatel:  ARCUS – ONKO CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa.  
Telefon:  487 825 802. Fax:  487 522 259.  E-mail: info@arcus-oc.org. Webové stránky: www.arcus-oc.org.  
Redakční rada: Jana Koželská, Ilsa Pliczková, PhDr. Miroslav Cuhra. Redakce: Helena Cuhrová, Tomáš Hudec.  
Tisk: INSO Č.Lípa. Uzávěrka: 12. 7. 2004. Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Česká Lípa. 
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ARCUS - ONKO CENTRA 
ARCUS - ONKO CENTRUM Česká Lípa 
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská. Telefon:  487 522 259 – Ilsa Pliczková, Tomáš 
Hudec, 487 825 802 – Gabriela Brázdová. Adresa: nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek, 8.00 – 16.30 hod. E-mail: info@arcus-oc.org. Webové 
stránky: www.arcus-oc.org. 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: praha@arcus-oc.org.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek, 9.00 - 12.30 h. 

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

ARCUS - PORADNY 
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. 
Telefon: 224 152 133, 266 315 279. E-mail: marie.koudelková@centrum.cz.  
Hodiny pro veřejnost: pondělí, 13.30 – 17.30 hod. 
Upozornění: 6. 9. 2004 je kvůli dovolené poradna uzavřena  
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 pomůcek pro ženy po ablaci prsu. 
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 a 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: 
www.anemie.cz. Sponzor: JANSSEN-CILAG, Johnson & Johnson spol. s r. o. 

Z ARCUSU – ONKO CENTRA ve Znojmě a v České Lípě je možno volat zdarma na Linku 
proti bolesti a Linku proti únavě. 
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DDDĚĚĚKKKUUUJJJEEEMMMEEE   SSSPPPOOONNNZZZOOORRRŮŮŮMMM   
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. 

Přehled sponzorských darů a dotací v roce 2004   
♥♥♥♥♥ nad 1.000.000,- Kč Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - Ústředí Praha 
♥♥♥♥ do 1.000.000,- Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Krajský úřad Liberec 

♥♥♥ do 100.000,- Kč  
♥♥ do 50.000,- Kč CRYSTALEX a.s. Nový Bor 

International School of Prague 
M.A.G. Galvanochemie Jablonec n. N. 
Městská část, Praha 1 
Nadace Divoké husy 
OROL Svitavy 

♥ do 10.000,- Kč EIKA Znojmo 
OCHRANNÝ SVAZ AUTORSKÝ Praha 
S MORAVA LEASING 

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 

 


