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Vážení čtenáři měsíčníku ARCUS, 

 

skončil čas léta a okurkové sezóny, ale občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 
v těchto měsících nemělo žádnou přestávku a stále pro Vás zajišťovalo všechny své služby 
v plném měřítku. Chtěl bych Vás informovat o věcech, které se Vás týkají a jsou důležité a 
spojené se členstvím v ARCUS – ONKO CENTRU a s účastí na jeho akcích: 

• Dne 24. 08. 2004 jsme obeslali 208 členů, kteří dosud nezaplatili členský příspěvek. Mnozí z 
nich byli milně informováni o tom, že členský příspěvek je na 365 dní. Pravdou je to, že platí 
pouze do konce kalendářního roku. Chtěli bychom se tímto omluvit všem, kteří členský 
příspěvek zaplatili, ale přesto byli obesláni urgencí platby. Velice nás to mrzí a věříme, že 
nám zachováte přízeň. 

• Poradna PhDr. Svatavy Kocinové v Havlíčkově Brodě je v důsledku nemoci až do odvolání 
uzavřena. O případné změně Vás budeme informovat. 

Stalo se … 

• ARCUS – ONKO CENTRUM nabídlo řadě onkologických organizací spolupráci v rámci 
Evropské pacientské koalice. V současné době budou probíhat další jednání. 

• Ve dnech 23. až 25. července 2004 se v České Lípě uskutečnil seminář věnovaný 
problematice onkologické prevence, terapie a následné péče.    

Kalendář  

• 20. září 2004 se v Senátu PČR koná konference „Partnerství lékařů a pacientů – začátek 
dialogu“ 

• Vzhledem k původně velkému zájmu o rekondiční pobyt v horské chatě Barborka 
v Jesenících (2.10. – 12.10. 2004) byl navýšen počet účastníků o deset osob. Někteří z 
přihlášených se však po obdržení informací odhlásili, čímž se nám těsně před odjezdem 
uvolnila volná místa. Případné zájemce rádi uvítáme, ale musí si být jistí tím, že se chtějí a 
mohou zúčastnit. 

• Od 4. do 8. října 2004 proběhne v pražském ARCUS – ONKO CENTRU již druhý ročník 
Týdne proti onkologické únavě.  

• Od října 2004 připravujeme ve spolupráci s DDM Libertin pro všechny své členy v České 
Lípě ARTE DÍLNU, která by měla být pravidelnou čtrnáctidenní (v případě zájmu týdenní) 
akcí.. Pokud se chcete také zúčastnit, ohlaste na telefonním číslem 487 522 259 nebo na e-
mailu info@arcus-oc.org. 

• Od 22. do 24. října 2004 pořádáme ve Znojmě odborný seminář „Onkologická prevence, 
terapie a následná péče“. 

• Stále je velké množství volných míst na ozdravném pobytu ve Švýcarsku (od 12. do 18. 
listopadu 2004). Chtěli bychom Vás informovat o tom, že se nemusíte bát, že v těchto 
měsících bude v Melchtalu špatné počasí, protože z našich zkušeností je situace opačná. 

• Stále probíhá vyhlášená soutěž o nejlepší motto a grafické zobrazení ARCUS – ONKO 
CENTRUM Jména výherců budou oznámena v rámci benefičního koncertu konaného 
v únoru 2005. Nejlepší výtvory budou oceněny. 

Věřím, že jste získali velké množství informací o svém občanském sdružení a budete i 
nadále našim spokojenými členy. 

Tomáš Hudec, ARCUS – ONKO CENTRUM 
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PPPRRREEEVVVEEENNNCCCEEE   
Evropský kodex proti rakovině – 3.  

Vyhýbejte se obezitě  
Helena Cuhrová 

V evropských zemích roste množství 
obézních lidí a tento stav se každým rokem 
zhoršuje. Podle statistik WHO žije ve Franci 
9,6% obézních mužů a 10,5% obézních 
žen. V Německu je to již dvojnásobek - 
18,2% mužů a 18,6% žen. V České 
republice je obézních 24,8% mužů a 26,2 
% žen. 

Je známo, že obezita je jednou 
z hlavních příčin nemocí a úmrtnosti. Je 
největším rizikovým faktorem vzniku 
chronických onemocnění v západních 
zemích hned po kouření. Zapříčiňuje nárůst 
onemocnění diabetem, kardiovaskulárními 
chorobami a rakovinou.   

Zvýšení rizika onemocnění je patrné u 
rakoviny dělohy, žlučníku a štítné žlázy a 
zvláště pak u rakoviny tlustého střeva, prsu 
a ledvin.  

BMI - Body Mass Index (tělesná 
hmotnost v kg / výška v metrech na druhou) 
je v současnosti nejpoužívanějším 
měřítkem pro určení hmotnosti. Své BMI 
vypočítáte tak, že svou hmotnost (kg) vydělíte druhou mocninou své výšky (v m2). Vážíte-li např. 
80 kg a měříte 1,7 m, máte nadváhu, protože váš BMI je 27,7 (80 /1,7 x 1,7 = 27,7). Na základě 
vypočteného BMI pak můžete odhalit svůj současný stav: 

normální hmotnost  19 – 24,9 
nadváha    25 – 29,9 
obezita    30 – 40 
obezita ohrožující život nad 40 
U lidí kteří mají BMI do 23 je riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva o 50 – 100% nižší 

ve srovnání s lidmi kteří mají BMI nad 30. Riziko je větší u mužů než u žen. American Cancer 
Society na základě rozsáhlého výzkumu konstatuje, že úmrtnost na rakovinu tlustého střeva při 
BMI okolo 30 je u mužů o 75% a u žen o 25% vyšší než u lidí s BMI pod 25. Většina výzkumů 
ukazuje na mírný nárůst rizika rakoviny prsu v menopauze u žen s nadváhou. Nárůst rizika u 
žen s BMI nad 28 je o 30% vyšší ve srovnání s ženami s BMI pod 21. Lidé s BMI nad 30 mají 
dva až třikrát větší riziko onemocnět rakovinou ledviny ve srovnání s lidmi s BMI pod 25. Mírná 
souvislost je dokázána v odborné analýze BMI také u rakoviny štítné žlázy. Evidence obezity a 
rakoviny žlučníku je omezena, ale je prokázáno dvojnásobné riziko, zvláště u žen. 
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Chceme-li zhubnout, musíme to především opravdu chtít. Pevné a poctivé rozhodnutí, silná 
motivace pro své zdraví a zdraví svých blízkých, pozitivní vztah k vlastní osobě, důslednost a 
vytrvalost. To jsou naše hlavní zbraně pro boj s nadváhou a obezitou. „Zaručené“ diety většinou 
nic neřeší. Mohou dokonce náš zdravotní stav zhoršit. Rozhodně Vám nedoporučujeme žádné 
redukční diety bez předchozí konzultace s lékařem. Redukce hmotnosti je významný zásah do 
zdraví. Zvláště u onkologického pacienta musí být dobře promyšlená. Pro většinu lidí je vhodné 
hubnout tempem 2 kg za měsíc. U onkologického pacienta by měl tempo případné redukce váhy 
určit ošetřující lékař. Místo drastických diet bychom měli raději volit úpravu jídelníčku, vhodné 
pohybové aktivity a celkovou změnu životního stylu, tak abychom ze svého života postupně 
odstraňovali zbytečnou negativní stresovou zátěž. 
 
Bibliografie: European Code Against Cancer and scientific justification (third edition). Europe Against Cancer 2003.  

 
 

RRREEEHHHAAABBBIIILLLIIITTTAAACCCEEE   
Ozdravné pobyty 
Připravované pobyty v roce 2004: 
1. 2.10. – 12.10.  Jeseníky, Chata „Barborka“ 2.700,- Kč volné 

2. 29.10. – 14.11. Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč volné 

3. 11.11. – 21. 11. Karlovy Vary, LS Kriváň, Columbus 3.400,- Kč volné 

4. 12.11. – 28.11. Švýcarsko, Melchtal, "Widderhuis" 4.200,- Kč volné 
 

• Ozdravný pobyt v Karlových Varech je určen pro 
osoby s lymfedémem nebo doporučenou prevencí 
lymfedému. 

• Ozdravný pobyt ve Švýcarsku je určen těm 
onkologickým pacientům ve věku od 18 do 70 let, 
kteří ukončili primární onkologickou terapii a jsou 
pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

• Případné dotazy Vám rádi zodpovíme v pracovních 
dnech od 10.00 do 12.00 hod. na telefonech 487 825 
802 a 487 522 259. 

 

Rehabilitační cvičení 
Cvičení s Maruškou   

Od poloviny října bude opět obnoveno Cvičení s Maruškou, které bude probíhat v prostorách 
českolipského ARCUS - ONKO CENTRA. Případní zájemci ať se hlásí na 487 522 259. Cvičení 
by bylo opět každou středu odpoledne. Bližší termín bude upřesněn.
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PPPSSSYYYCCCHHHOOOLLLOOOGGGIIIEEE      
Sdělená slova ovlivňují celý náš život… 
PhDr. Tamara Cenková 

 
Každý z nás jsme individualita nebo chcete-li osobnost. I jednovaječná dvojčata mají určité 

rozdíly. Každý z nás přišel na tento svět s jiným emocionálním vybavením. Jinak se cítí holčička, 
která je již v době intrauterinního života milována, budoucí rodiče ji hýčkají, těší se na ni, 
dokonce ji i pojmenují a jinak se cítí chlapeček, který je chtěný za holčičku. Chtěná holčička je 

většinou sebevědomá, 
dokáže se prosadit, 
protože od malička jí 
rodiče věří. Chlapeček 
se narodí s pocitem, že 
nesplnil očekávání, 
bude mít nedostatek 
sebeúcty, sebevědomí 
a stále se bude 
kontrolovat, zda vše, 
co dělá, dělá dobře. 

Kdo z těchto dvou 
dětí je lépe do života 
připraven je na snaze. 

Kde je vina a kde 
se stala chyba. Těžko 
můžeme obviňovat 
rodiče. Ani je nikdo 
nenaučil milovat ještě 
nenarozené dítě 
takové jaké je a 
dodávat mu pocit 
bezpečí. 

Pokud už jsme na 
světě a nemáme 
možnost „opravit“ to, 
co se nám stalo, měli 
bychom využít všechny 

dostupné prostředky, abychom se tohoto emocionálního balastu, který nás celoživotně brzdí, 
zbavili. 

Čím větší pochybnosti v sobě nosíme, tím jsme zranitelnější a tím větším magnetem jsme 
pro lidi, kteří si potřebují dokazovat na nás svoji sílu. 

Říká se, že sdělená bolest je bolestí poloviční.  
A tak doporučení, co s tím : 
Mějme přítele, se kterým můžeme o všem mluvit a poprosme ho, zda občas byste si nemohli 

spolu zahrát hru na pravdu. Při této hře se učte sdělovat své nejvnitřnější pocity a hlavně si je 

Photo: Alexej Gourjanov 
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spojujte se situacemi, které ve vás tyto uložené emoce opět vyvolaly. Udělejte spolu rozbor a 
přemýšlejte, jakým způsobem se příště zachováte až k podobné situaci opět dojde. 

Naučte se komunikovat se svým okolím tak, aby všichni kolem dokázali rozpoznat, jak se vy, 
při té které situaci, cítíte. Komukoli s kým se bavíte může říci: já si myslím; já cítím; když toto 
říkáš, vzbuzuje to ve mně… Pokud sdělujeme své pocity, názory a nálady, nikomu tím 
neubližujeme. Uvolňujeme v sobě napětí, které v případě, že v nás zůstane, nás vede k selhání. 

Neočekávejme, že partner si všechno sám domyslí… Nic se nedomyslí, protože má jiné 
životní situace a to, co jednomu připadá traumatizující, se může druhému jevit směšné. Kdo má 
pravdu? Je to pouze úhel pohledu. A proto bychom se měli snažit vysvětlit náš postoj k celé 
dané situaci. 

Když jsem to takto napsala, vypadá celá situace velmi snadná. Ale… 
Naučit se sdělovat své city a názory, při tom nikomu neublížit, na nás každém vyžaduje 

soustavný, systematický trénink. 
Každý z běžného života ví, že pokud se rozhodne běžet maratón, tak trénuje. Nedovolí si 

přijít na start bez dlouhodobého a soustavného tréninku. A tak je to i s naší komunikací. 
Začínejme s našimi nejbližšími. Věřím tomu, že jim ovšem uděláte trochu chaos v životě. Oni 

byli od vás na něco zvyklí a ejhle, ono je to jinak. A je na vás, abyste jim to vysvětlili.Vy to 
dokážete. Buďte s nimi trpěliví, zvyknou si a nakonec váš přístup přijmou. Uvidíte, jak se budete 
lépe cítit, jak budete mít pocit, že zvládáte daleko více věcí. NE–MOCI  (pamatujte: nedostatek 
moci, síly nebo negativní emoce) se vám budou vyhýbat velkým obloukem, protože je nebude 
potřebovat jako únik ze zátěžové situace. 

A vše začíná u slov, která by měla být pramenem dorozumění a nikoli pramenem stresu a 
NE-MOCI. 

Všichni jsme se naučili chodit, jíst, psát a počítat, tak proč bychom se nemohli naučit 
zvládnout schopnost sdělovat své pocity, názory a přání. 

 
Vaše   Tamara 
 
 

ZZZEEE   SSSVVVĚĚĚTTTAAA   
30 let Deutsche Krebshilfe 

 

25. září 1974 založila paní Dr. Mildred Scheelová největší německou občanskou iniciativu proti 
rakovině „Deutsche Krebshilfe“. Připojujeme se s gratulací k 30. výročí a vyslovuje uznání a 
obdiv nad úspěšnou a záslužnou prací, která je nám v mnohém vzorem. 
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OOOBBBČČČAAANNNSSSKKKÁÁÁ   SSSDDDRRRUUUŽŽŽEEENNNÍÍÍ   
Klub Diana 

„Před šestnácti lety, v roce 1988, se devět žen po operaci karcinomu prsu rozhodlo hledat 
společně zdroj síly pro zvládnutí nelehké životní zkoušky. Založily první klub onkologických 
pacientů v naší zemi a to v době, kdy se ještě o rakovině spíše mlčelo. Myslím, že většina 
občanských sdružení, která pak po listopadu 1989 vznikla, vděčí právě těmto devíti ženám 
z jižní Moravy za inspiraci, povzbuzení a odvahu k činům.  

 

Klub Diana je dobrovolné sdružení onkologicky nemocných žen a přátel. Jeho hlavním 
posláním je pomáhat prohlubovat kvalitu života onkologických pacientek a najít odvahu znovu 
se zapojit do života společnosti .V současné době má 153 členek. 

Klub již od roku 1988 hájí zájmy svých členek. Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři se aktivně 
podílí na poradenské a přednáškové činnosti. Při pravidelném setkávání pacientek dbá o jejich 
informovanost v oblasti onkologických onemocnění a věnuje tak maximální pozornost zlepšení 
kvality jejich života během léčby i po jejím skončení. Členky klubu si navzájem pomáhají, radí a 
předávají zkušenosti o svých problémech. 

Během doby své šestnáctileté existence, vedení klubu organizuje pravidelné setkávání 
pacientek, rehabilitační cvičení, edukační činnost, rekondiční a rehabilitační plavání. 

Klub Diana zajišťuje i několikadenní rekondiční pobyty, které jsou zaměřeny na psychickou a 
rehabilitační relaxaci pacientek. Součástí pobytu jsou mimo vycházek do přírody také cvičení, 
plavání a lékařské odborné přednášky. Cílem těchto akcí je zlepšení celkové kondice pacientek 
po prožitých stresech a znovuzískávání pocitu klidu a jistoty. 

Adresa: Klub Diana, Žlutý kopec 7, 65653 Brno. Telefon: 543 131 313. 
Číslo bankovního účtu: 1353862399 / 0800 Česká spořitelna Brno. 

Bibliografie: Internet – www.mou.cz (Informace pro pacienty / nadace a sdružení / Klub Diana) 

Milá brněnská Diano, 
děkujeme ti za všechny onkologické 
pacienty a za celou partu těch lidí, 
kteří na přelomu let 1989 a 1990 

probouzeli k životu občanské hnutí 
v tehdejším Československu. 

Máme Tě v úctě a držíme tobě 
a všem tvým členkám palce 

 do dalších let činnosti.“ 
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PPPOOORRRAAADDDEEENNNSSSTTTVVVÍÍÍ   
Týden proti onkologické únavě 
ARCUS – ONKO CENTRUM Praha, 4. – 8. října 2004 
 

Téměř 75% onkologických pacientů trpí stavy 
únavy a vyčerpání. Únava ovládá pacienty do takové 
míry, že nejsou schopni vykonávat i ty nejjednodušší 
domácí práce, jako je příprava snídaně či ranní 
hygiena. Pacienti mylně přijímají stav vyčerpanosti jako 
nutnou součást své nemoci a nehovoří o něm se svým 
lékařem. V dnešní době je však tento stav léčitelný, 
stačí se nebát o svých problémech hovořit s lékařem. 

V říjnu proběhne další, v pořadí již druhý ročník 
Týdne proti onkologické únavě. Tato aktivita se koná 
pod záštitou občanského sdružení ARCUS – ONKO 
CENTRUM se sponzorskou účastí farmaceutické 
společnosti Janssen-Cilag. Naším cílem je upozornit na 
problém únavy, která onkologicky nemocného provází, 
a zároveň nabídnout dostatek informací.  

Od 4. do 8. října 2004 bude poradenské centrum 
sloužit onkologickým pacientům trpícím únavou a jejich 
rodinným příslušníkům v době od 14.00 do 17.00 
hodin. Návštěvníci se zde budou moci poradit se 
specialisty – onkology.  

Po skončení „Týdne proti onkologické únavě“ 
mohou onkologičtí pacienti trpící únavou a jejich blízcí 
získat informace každý všední den od 9.00 do 12.30 
hodin v našem centru na adrese: ARCUS – ONKO 
CENTRUM, Praha 1, Vodičkova 41  (vchod přes 
vrátnici Ligna; linka 2133).   

Telefonická „Linka proti únavě“ 224 152 133 je 
rovněž k dispozici každý všední den od 9.00 do 12.30 
hodin.  

Dalším informačním zdrojem jsou webové stránky 
www.anemie.cz. Zde získají návštěvníci i rady, jak 
s únavou bojovat, jak šetřit energií, jak se připravit na 
rozhovor se svým lékařem a podobně. Mohou též 
využít internetovou poradnu.  

 

Poradna v Havlíčkově Brodě dočasně uzavřena 
Psychosociální poradna pro onkologické pacienty v Havlíčkově Brodě je v důsledku nemoci 
PhDr. Svatavy Kocinové až do odvolání uzavřena. O případné změně Vás budeme informovat. 
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SSSEEEMMMIIINNNÁÁÁŘŘŘEEE   
Z červencového semináře v České Lípě 

Ve dnech 23.7. – 25.7.2004 jsem se zúčastnila odborného semináře u příležitosti „Dne 
naděje pro Českou Lípu“. Seminář proběhl za výborného zájmu všech účastníků a ve velice 
družné a přátelské atmosféře. Ve dvou dnech byly předneseny odborné přednášky. Poděkování 
patří všem přednášejícím, kterými byli paní Jana Koželská, MUDr. Drbal, prim. MUDr. Král, 
MUDr. Wittnerová, prim. MUDr. Čerbáková, MUDr. Brychta, RNDr. Oliveriusová, Csc., PhDr. 
Martin Kořán, dále paní Pliczková a paní Žamberská.  

Také nás velice mile překvapila zajímavá prohlídka města s odborným výkladem o 
pozoruhodných historických památkách města. Součástí semináře byly společenské večery. 
Radost a úsměv na tvářích vyvolala malá módní přehlídka, kde nechyběla ani odborná kritika 
(viz foto).  

 

 
 

Poděkování patří taktéž moderátorům Tomáši Hudecovi a paní Věře Kořánové. 

 

Budeme se těšit na další seminář ve Znojmě. 

Marie Laníková, Opava 
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Partnerství lékařů a pacientů – začátek dialogu 
KONFERENCE - Senát PČR 20.9.2004 

20. září se koná společná konference zástupců pacientských organizací, lékařů a dalších 
poskytovatelů zdravotní péče, zprostředkovatelů plateb, odborných společností, státní správy a 
samosprávy, novinářů a politiků. Konferenci organizuje Koalice pro zdraví ops. Patronem 
konference je senátor MUDr. Tomáš Julínek.  Hlavním cílem je zahájení dialogu mezi 
pacientskou veřejností a lékaři (dalšími zdravotníky), především na téma práv, ale i 
odpovědností těchto partnerů. Racionálně vedená diskuse na konferenci by měla vyústit 
k hledání společných řešení vybraných problémů a přijetí konkrétních závěrů. Tam, kde nebude 
shoda v řešeních, budou alespoň označeny problémy, které je třeba řešit a jejich pojmenování 
bude přijato ve formě závěrů.  

Onkologická prevence, terapie a následná péče 
Znojmo 22. 10. – 24. 10. 2004 

Ve víkendových dnech 22. 10. – 24. 10. 2004 se ve Znojmě opět uskuteční odborný seminář 
o onkologické prevenci, terapii a následné péči. Seminář je určen jak pro onkologické pacienty, 
tak pro odbornou i laickou veřejnost. V příštím čísle našeho bulletinu najdete informace o 
podrobném programu semináře. 

 

AAARRRCCCUUUSSS   –––   OOONNNKKKOOO   CCCEEENNNTTTRRRUUUMMM      
Děkujeme za morální podporu 
 

Mgr. Eva Nováková  
Poslankyně PČR 

Vážení členové redakce, 
velice Vám děkuji za zaslání červnového čísla měsíčníku „ARCUS – 
ONKO CENTRUM“. Považuji za prospěšné a užitečné, že takový 
zajímavý zdroj rad a informací existuje. Přeji zdar Vašemu dalšímu 
konání. 
 
MUDr. Olga Janků 
Onkologie Litoměřice 
Držíme palce, nesouhlasíme s invektivami ze strany určitých „zdravotníků“. Doufám, že přijde 
nový a lepší vítr do vedení Ministerstva zdravotnictví, které pochopí a ocení Vaši záslužnou 
činnost, kterou konáte pro úspěšnou rehabilitaci, tělesnou a psychickou ve prospěch 
onkologických pacientů. Byly jsme jí osobně přítomny a vše jsme pochopily. 
 
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: 20. 9. 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 až 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 až 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. 
E-mail: zdravskol@hba.czn.cz.   
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek, 17.00 – 20.00 hod.  (telefonická domluva konzultace). 
V důsledku nemoci PhDr. Svatavy Kocinové je poradna až do odvolání uzavřena.  

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. 

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: pondělí až pátek, 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.  
Telefon: 224 152 133. pondělí až pátek, 9.00 – 12.30 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. Vážíme si 
všech projevů přízně a děkujeme za každou 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 
Město Znojmo 
M.A.G. Galvanochemie Jablonec n. N. 
Nadace Divoké husy 
OROL Svitavy 

♥ do 10.000,- Kč EIKA Znojmo 
Hovorková Marie 
PMS Přerov a.s. 
SAM silnice a mosty a.s. 
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 

 


