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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
 

pro naše členy a p říznivce z Prahy a okolí se 
uskute ční ve čtvrtek 20. prosince 2007 od 
16.00 hodin v pražském Planetáriu (Praha 7, 
Královská obora 233). Program: „Vypráv ění 
o  hvězdě betlémské“. Po skon čení předsta-
vení bude do 18.00 hodin volná zábava a ma-
lé občerstvení. 
 

Z organiza čních d ůvodů prosíme ú čast na 
vánočním setkání telefonicky potvrdit na čís-
lech: 261 083 733, 244 914 068, 603 218 858 
(paní Danica Šev číková). 
 
 
MALÉ VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
 

pro naše znojemské členy, p řátele a p říznivce po řádá kontaktní místo ARCUS – OC 
ve Znojm ě (paní Marie Čechová ℡℡℡℡ 604 967 949, paní Jarmila Ducká ℡℡℡℡ 728 916 783). 
Posezení se uskute ční v úterý 18. prosince 2007 od 17.00 hodin ve znoj emském 
hotelu ADLER. 
 
 

PŘÁTELSKÉ VÁNO ČNÍ SETKÁNÍ 
 

pro naše českolipské členy a p říznivce se uskute ční 
o st říbrné ned ěli 16. prosince 2007 od 14.00 hodin za 
účasti p ředsedkyn ě představenstva Jany Koželské 
v prostorách kontaktního místa ARCUS – OC 
v České Líp ě, Náměstí Osvobození 451. Ú čast na 
vánočním setkání prosíme potvrdit osobn ě nebo 
telefonicky na číslech: 487 522 259 a 487 825 802. 
Součástí setkání bude tane ční vystoupení d ětí pod 
vedením Gabriely Brázdové a sout ěž o nejchutn ější 
vánoční cukroví od ú častník ů setkání! 
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    Ač se to zdá být neuvěřitelné, na dohled je již závěr letošního roku. Nastane tradiční čas 
bilancování, hodnocení dosažených výsledků a širokých aktivit ve prospěch onkologických 
pacientů. Současně se stanovují další záměry a perspektivy činnosti. 
 

    Nutno přiznat, že četné legislativní změny, především zákon o sociálních službách, ne 
vždy jsou ku prospěchu neziskovým organizacím. Smršť nových zákonů, vyhlášek, 
předpisů a nařízení je v mnoha případech brzdou občanským iniciativám, klade značné 
nároky na administrativu a výrazně snižuje čas a energii na základní poslání – péči 
o  klienta – pacienta a možnost aktivní pomoci. 
 

    Výjimkou není ani naše pacientská organizace, občanské sdružení ARCUS – ONKO 
CENTRUM. V důsledku legislativních změn dojde i u nás k některým obsahovým, organi-
začním a personálním změnám včetně možnosti zrušení či omezení provozu stávajících 
středisek a zvýšení akcentu na zájmovou (spolkovou) činnost – setkávání členů, výměnu 
zkušeností, vzájemnou pomoc, pořádání osvětových akcí a dalších aktivit v souladu se 
schváleným posláním a cíli. 
 

    Z těchto důvodů dojde počátkem roku 2008 i k určitým změnám údajů v rubrice 
„Důležité kontakty“. Do 31.12.2007 vše platí beze změn, poté prosím o omluvení 
případných nezbytných úprav. Podrobněji budu naše členy, čtenáře a spolupracovníky 
informovat v příštím čísle časopisu ARCUS. 
 

Jana Koželská 
předsedkyně představenstva 

 
 
 

 
 

 

Vážení přátelé! 
 

Dovolte, abych u příležitosti závěru 

roku 2007 poděkovala všem členům, 

spolupracovníkům, příznivcům, spon-

zorům a partnerským organizacím za 

aktivní spolupráci a pomoc. 
 

Všem lidem dobré vůle přeji krásné 

prožití svátků vánočních a do nového 

roku 2008 hlavně dobré zdraví, lásku, 

víru a odpuštění. 
 

Jana Koželská 
 
 
 



 
 

 
 
 

Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM bylo v areálu L ouckého kláštera ve 
Znojm ě ve dnech 5. až 7. října 2007 op ět hlavním po řadatelem mezinárodního 
onkologického kongresu za ú časti tuzemských a zahrani čních specialist ů, odborné 
veřejnosti a pacient ů. Záštitu nad kongresem poskytl MUDr. Michael Vít, náměstek 
ministra zdravotnictví a hlavní hygienik České republiky. 
 
 

Letošní témata seminářů 
a  prezentací spojilo heslo 
„Prevence – nejúčinnější 
zbraň v onkologii aneb co 
dokáže prevence v onkolo-
gii?“. V lékařské a pacient-
ské sekci přednášeli na 
kongresu významní odbor-
níci z řad lékařů, psycho-
logů, chirurgů i pracovníků 
ARCUS-OC. Pacienti zde 
mohli otevřeně diskutovat 
o  onemocněních, prevenci 
i problematice, která je trápí. 
Spektrum přednášek bylo 
opravdu široké, o čemž 
svědčí výčet na protější stra-
ně a „www.onkongres.cz“. 
 
Nedílnou součástí kongresu 
byl bohatý společenský 
a   doprovodný program. 
Chybět nemohla prohlídka 
sklepů akciové společnosti 
Znovín Znojmo v Louckém 
klášteře s ochutnávkou vín, 
hudbou a tancem. 

 
Na kongresu mě osobně velmi povzbudil pan profesor MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který 
nás podpořil v tom, že jsou pro onkologické pacienty přínosné ozdravné pobyty u moře. 
 
Velké pod ěkování pat ří především všem p řednášejícím a obdobn ě všem št ědrým 
sponzor ům (výčet na „www.onkongres.cz“), spolupracujícím organiza cím a ob ěta-
vým jednotlivc ům, bez nichž bychom tak náro čný projekt nemohli realizovat. T řetí 
mezinárodní onkologický kongres ve Znojm ě se uskute ční 21. a 22.11.2008. 
 

Jana Koželská 
předsedkyně představenstva 



MUDr. Dalibor Štambera, prezident mezinárodního kongresu 
Využívá současná medicína dostatečně prevenci v boji s onkologickými nemocemi? 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.  
Komplexní pohled na preventivní programy v onkologii, jejich význam, finanční náročnost a jejich 
přínos v boji s onkologickými onemocněními  

MUDr. Jan Odvá řka, MBA  
Proaktivní přístup Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR ke screeningu okultního krvácení 

MUDr. Lenka Št ěpánková  
Léčba závislosti na tabáku jako jedna z možností prevence nádorových onemocnění 

MUDr. Antonín Malina, MBA  
Výuka aplikace preventivních programů v praxi 

Prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.  
Možnosti chirurgické léčby u karcinomu plic 

Ing. Martin Kaloš  
Koncepce robotické chirurgie a její přínos pro onkologické pacienty 

Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc.  
Screening karcinomu prsů v ČR 

MUDr. Lenka Krej čová 
Organizace screeningu karcinomu prsu a karcinomu děložního hrdla v České Republice 

MUDr. Jana Pometlová  
Prevence nádorových onemocnění 

Prof. MUDr. Elena Kukurová  
„MIND MAPS“ jako účinná forma kladné motivace jedince na změnu postojů k celoživotnímu 
vzdělávání v prevenci onkologických onemocnění 

Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.  
Nádorová onemocnění kostí 

Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc.  
Základní intervenční výkony v diagnostice a screeningu karcinomu prsu 

Milan Zukal 
Zdravé teplo 

Mgr. Lenka Pokorná  
Projekt klinických studií Europa Donna ČR 

MUDr. Miroslav Kavka, MBA  
Výsledky a přínos mammárního screeningu v nemocnici Znojmo 

Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.  
Lokalizovaný karcinom prostaty 

Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.  
Karcinom děložního hrdla a možnosti jeho eradikace 

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.  
Maligní melanom a jak mu předcházet  

Prim. MUDr. Milan Mrázek, Ph. D.  
Současné možnosti zachování fertiity u onkologických pacientů 

PhDr. Zuzana Spurná  
Pacient a psycholog 

Jana Koželská, předsedkyně představenstva a ředitelka ARCUS – ONKO CENTRUM 
Projekty ARCUS – OC a Europa Donna ČR s projekcí filmu PhDr. Marie S. Kabošové „TABU-BU“ 



 
 

 
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA. Týmy profesora Antonína Holého a Dr. Ivana Votruby z Ústavu 
organické chemie a biochemie AV ČR stály u zrodu nového nadějného preparátu proti 
rakovině lymfatických uzlin – tzv. ne-Hodgkinovu lymfou (NHL) a chronické lymfatické 
leukemii. Tuto látku s označením GS9219 před týdnem prezentovala americká firma 
Gilead Sciences z Kalifornie na konferenci Americké 
společnosti pro výzkum rakoviny (American Association 
for Cancer Research). Preklinické studie této látky 
byly úspěšně dokončeny a byly zahájeny klinické testy 
ve spolupráci s vybranými nemocnicemi v USA. 
 

Látka GS9219 je tzv. dvojitým proléčivem (profarmakem) nukleotidového analogu PMEG 
(fosfonometoxyethylguanin). Právě tento nukleotidový analog PMEG byl vyvinut 
v laboratořích ÚOCHB. Prof. Holý a Dr. Votruba ve spolupráci s doc. Bertou Otovou (1. 
LF UK) rozpoznali jeho výjimečné protinádorové účinky, avšak bylo potřeba tuto 
účinnou látku dostat do buněk a to cíleně do rakovinných. S tímto nelehkým úkolem se 
úspěšně poprala právě firma Gilead Sciences, biofarmaceutická společnost, která se 
zabývá výzkumem a vývojem léčiv a dlouhodobě s ústavem spolupracuje. 
 

Látka GS9219 vstoupí do nádorové buňky, kde je hydrolyticky přeměněna na mezi-
produkt cPrPMEDAP, ten je deaminován na výsledný účinný PMEG. PMEG se fosforyluje 
a  díky tomu je schopen začlenit se jako nukleotidový analog do nukleové kyseliny 
namísto jiného nukleotidu, čímž dojde k zastavení replikace DNA a rakovinná buňka 
hyne. Nový preparát je mimořádně účinný. Jediná injekce látky GS9219 dokázala zbavit 
psa nádoru za šest dní. Pokud klinické testy naplní očekávání, uvedení nového léčiva na 
trh je reálné do šesti až osmi let. 

Ing. Eva Mikocziová 
ÚOCHB AV ČR, Public Relations 

 

 
 

Tato tisková zpráva Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR 
vyvolala před nedávném mimořádný zájem odborníků i laické veřejnosti. 
Pomineme-li dosti „vědecké“ formulace tiskové zprávy, je zřejmé, že čeští vědci 
přišli s lékem, který má neuvěřitelné výsledky. Stačila jedna injekce jejich 
preparátu GS9219 a  u pokusných psů po šesti dnech zmizely zhoubné nádory 
na krku či v břiše. 
 

Americká firma Gilead Sciences nyní začíná látku vyvinutou v pražském Ústavu 
organické chemie a biochemie testovat na několika tisících pacientů v USA. Cílem 
je zjistit vedlejší účinky léku, který by se mohl začít prodávat zhruba do šesti let. 
Na novém léku je ojedinělý i další fakt. A to je právě skutečnost, že jinak velmi 
obezřetná a na výsledky výzkumu pečlivá americká firma Gilead Sciences 
přesunuje část klinických zkoušek na lidech do Česka. Vědci předpokládají, že 
testy na lidech začnou v Česku už na jaře a týkat se budou asi 250 pacientů, jimž 
klasická léčba, jako třeba chemoterapie, nepomohla. To je jedna ze základních 
podmínek. 



Nový lék je ojedinělý a převratný v tom, že působí pouze na buňky zasažené 
rakovinou a neničí zdravou tkáň. Léčba pak není tak drastická jako třeba che-
moterapie, která zničí celý imunitní systém. „Je to něco zcela mimořádného a ne-
váhám říct, že i  úžasného,“ uznává ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR 
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., jejíž vědecké týmy rovněž testují některé 
nadějné látky proti rakovině. Zatím je jisté, že nový preparát působí na rakovinu 
lymfatických uzlin, která tvoří čtvrtinu nádorových onemocnění. Lék působí na 
nádory v břiše, v hrudníku, brzlíku či slezině. Zbývá vyluštit tajenku, proč je lék 
tak účinný. „Proč naše látka působí jen na nemocné buňky a zdravé nechává na 
pokoji, bohužel zatím nevíme,“ říká ředitel Ústavu organické chemie a biochemie 
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. Až vědci rozluští tuto tajenku, dokáží prý říci: 
Umíme léčit rakovinu. Rozpoznají totiž, jaké typy léků mohou proniknout do růz-
ných variant nádorů. „Teprve potom budeme moci hovořit o skutečném průlomu 
v léčbě rakoviny,“ doufá ředitel Havlas. 
 

Ojedinělý preparát GS9219 není jediným převratným lékem proti rakovině, u je-
hož zrodu stojí vědci z Havlasova ústavu. Revoluci v léčbě choroby může způsobit 
i azacytidin, který buňky zachvácené rakovinou neničí (jako chemoterapie), ale 
léčí. A převratné je i to, že azacytidin „ignoruje“ zdravé buňky, jak vyplývá z právě 
prováděných toxikologických testů. „I do tohoto projektu vkládáme velké naděje. 
Už jsme v USA našli firmu, která je ochotna azacytidin dovést do podoby prvního 
léku, který nemocnou tkáň vrací do života a neoslabuje imunitu pacienta,“ 
dodává Havlas. 
 

Za převratnými objevy stojí především osob-
nost profesora Holého, kterého české vědě 
závidí celý svět. Na slavnostním shromáždění 
22.11.2007 převzal profesor Holý z rukou čes-
kého premiéra ocenění za návrh a syntézu acy-
klických nukleosidů Národní cenu Vlády ČR. 
 

Podle odborníků jsou výsledky vědecké práce 
prof. Holého na úrovni nositelů Nobelovy ceny 
a jeho nominace na toto ocenění byla již 
několikrát zvažována. Antonín Holý pracuje 
v ÚOCHB AV ČR. V letech 1994 až 2002 zde 
byl ředitelem. Z licenčních poplatků za jeho 
léky si ústav pořizuje nové přístroje a platí 
další bádání. Před třemi lety se vědci vzdali 
licenčních poplatků, aby mohl být lék Truvada 
(proti HIV) dodáván bez zisku za minimální 
cenu do sedmdesáti nejchudších zemí světa. 

 

Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., za svůj plodný vědecký život publikoval přes 560 
vědeckých článků a 60 patentů. Tým, v němž působil, získal v roce 2001 prestižní 
Descartovu cenu Evropské unie. O rok později převzal prof. Holý od prezidenta 
republiky státní vyznamenání Za zásluhy. V roce 2004 dostal cenu Praemium 
Bohemiae a medaili AV ČR Za zásluhy o vědu a lidstvo. Je mj. místopředsedou 
Vědecké rady Akademie věd České republiky, v roce 2006 se stal členem 
Evropské akademie věd a uměni se sídlem v Salzburgu. 

Mgr. Lubomír Šádek 



 
 

 
 

Tisková zpráva ČOS. Dne 22.8. 2007 byla česká veřejnost informována o údajně špatných 
léčebných výsledcích české onkologie, které byly publikovány ve studii EUROCARE-4 
v zahraničním časopise Lancet Oncology. Tato studie srovnává data o pětiletém přežití 
onkologických pacientů diagnostikovaných v letech 1995 až 99, s následným sledováním do roku 
2003, ve vybraných evropských státech. Navazující studie potom přináší i aktualizovaná data 
o přežití v letech 2000-2002. Pro Českou republiku je zde u řady onkologických diagnóz skutečně 
publikováno relativně nízké dosahované přežití ve srovnání s nejvyspělejšími evropskými státy. 
 

Vedení České onkologické společnosti se proti těmto výstupům zcela zásadně ohrazuje a od-
mítá je. Každý publikovaný výstup musíme posuzovat a vážit podle vstupních informací, ze 
kterých vzešel. Pro studii EUROCARE-4 byly z ČR nahlášeny zcela nerelevantní a nerepre-
zentativní údaje, jak dále doložíme. Zahraniční autoři studie ovšem nejsou na vině, neboť 
pracovali s oficiálně předanými daty našeho státu a neměli důvod je zpochybňovat. Vinu nese 
správce národních onkologických dat, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR), 
respektive Ministerstvo zdravotnictví ČR, pod jehož hlavičkou musela být data oficiálně předána. 
Na oficiálních publikacích studie EUROCARE-4 je jako odpovědná předávající osoba uveden 
Mgr. J. Holub, pracovník ÚZIS ČR. Z časových údajů vyplývá, že toto proběhlo ještě za bývalého 
vedení ministerstva před volbami v roce 2006. Velmi smutné je, že se tak stalo opakovaně, podobné 
problémy totiž byly s českými daty již při publikování studie EUROCARE-3 v roce 2003. Ani přes 
velmi silné protesty odborné onkologické společnosti nedošlo bohužel k nápravě. 
 

Česká republika vede dlouhodobě (od roku 1977) Národní onkologický registr, který patří mezi 
největší a nejkvalitnější databáze Evropy. Nadto jde o databázi reprezentativní a úplnou, neboť jsou 
v ní zadána data o všech pacientech za celé sledované období. Vedení této databáze vyplývá ze 
zákona a je tedy povinné. Za celé období sledování registr obsahuje více než 1,4 milionu záznamů, 
za období týkající se studie EUROCARE-4 (1995-99) jde o více než 270 000 záznamů. Nicméně 
oficiální podklady pro studii EUROCARE-4 byly předány pouze ze západních Čech a to zřejmě 
opět nereprezentativně. Zmíněná zahraniční publikace uvádí 19 423 předaných záznamů z této 
oblasti, nicméně v Národním onkologickém registru máme za období 1995-99 vedeno pro Plzeňský 
a Karlovarský kraj 24 257 záznamů. Obdobné nesrovnalosti lze nalézt i v datech vykázaných z ČR 
do pokračující analýzy pro období 2000-2002. 
 

Většina států zahrnutých do EUROCARE-4 přitom poskytla úplná, tedy reprezentativní data za 
celou populaci a uvedla 100% pokrytí své populace. Pro Českou republiku EUROCARE-4 uvádí 
pouze 8% pokrytí populace. Předaná data tedy vypovídají pouze o velmi minoritní části našeho 
registru a státu. V žádném případě nelze tyto údaje zobecnit na celou republiku. Celorepubliková 
data, která máme dlouhodobě k dispozici, nebyla do studie předána. Předání dat nebylo s odbornou 
společnosti nijak konzultováno. 
 

Odborná onkologická společnost nyní podnikne nutné kroky k nápravě situace. Čeští onkologové 
výsledky léčby dlouhodobě sledují a mají k dispozici údaje vypovídající o celé české populaci. Tyto 
relevantní hodnoty převyšují u řady onkologických diagnóz evropský průměr a obhajují tak i velké 
investice, které ve prospěch onkologické léčby český stát vynakládá. V přiložené tabulce uvádíme 
hodnoty přežití pro některé onkologické diagnózy, kalkulované stejnou metodou, jaká byla použita 
ve studii EUROCARE-4. Úplný přehled výsledků léčby pro všechny onkologické diagnózy byl 
v březnu 2007 publikován v časopise Klinická onkologie a v brzké době jej dáme k dispozici 
veřejnosti na webových stránkách onkologické společnosti (www.linkos.cz; www.svod.cz). 



Výsledky pětiletého relativního přežití onkologických pacientů dosahované v ČR (data pro vybrané 
diagnózy za období 1995 – 2003, zahrnuty jsou validní záznamy ze všech typů zdravotnických 
zařízení, věkově standardizováno): 
 
 

Pětileté relativní přežití 
dosahované v ČR 

 
 
 Vybrané diagnózy pacienti 

s protinádorovou 
léčbou 

 
všichni pacienti * 

Pětileté relativní 
přežití uváděné 
pro Evropu 
ve studii 

EUROCARE-4** 
 C50:      Prs (ženy) 80,3% 78,8% 79,5% 
 C18-21: Tlusté střevo a konečník 57,1% 49,5% 53,5% 
 C43:      Melanom kůže 84,1% 83,3% 85,4% 
 C34:      Průdušky a plíce 13,1%   9,9% 10,2% 

 
 

* Ur čité procento nádorů je diagnostikováno ve velmi pokročilém stavu, který již neumožňuje 
protinádorovou terapii, případně je tato terapie znemožněna zdravotním stavem pacienta nebo 
i jeho vlastním odmítnutím léčby. Analýza provedená na skupině „všichni pacienti“ tak sice 
přináší celková populační data, o skutečném výkonu zdravotnických zařízení ale vypovídá 
hodnota zjištěná u pacientů, kteří prošli protinádorovou léčbou. 
** Pacienti diagnostikovaní v období 1995 až 1999. 

 
 
V tomto prohlášení se snažíme především zastavit šíření dezinformací o špatné léčbě onkolo-
gických pacientů v ČR. Jde o velmi závažnou skutečnost, jak z profesionálního, tak i z lid-
ského hlediska. V našem státě žije několik set tisíc onkologických pacientů a tito lidé, ani 
jejich příbuzní, nesmí být psychicky poškozováni šířením takto poplašných zpráv. 
Prohlašujeme tedy, že česká onkologie za posledních 15 let výrazně zlepšuje své výsledky, 
které jsou nyní na evropské úrovni a v řadě diagnóz mírně překračují evropský průměr. 
 
Samozřejmě to neznamená, že neexistují problémy. Stále je vysoké procento nádorových 
onemocnění zachytáváno ve velmi pokročilém stavu, kde je již naděje na dlouhodobé přežití 
významně snížena. Tyto problémy ale odpovídají situaci v kterékoli jiné evropské zemi. Odborná 
onkologická společnost učiní ve spolupráci se stávajícím vedením Ministerstva zdravotnictví ČR 
všechna potřebná opatření, aby o tomto věrohodně informovala českou veřejnost a aby se závažná 
a chybná interpretace národních dat již neopakovala. 
 

 
prof. MUDr. Ji ří Vorlí ček, CSc. 

předseda České onkologické společnosti ČLS JEP 
 

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 
předsedkyně Rady Národního onkologického registru ČR 

 
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně 
 
 
V Brně dne 24. srpna 2007 



 
 

 
 
 

Profesorka PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., je autorkou nového titulu 
z produkce nakladatelství Galén „Informovaný souhla s. Proč a jak?“.  Cílem publikace 

je zpřístupnit základní fakta o informovaném souhlasu a vysvětlit 
v náležitých historických souvislostech důvody jeho vzniku, 
podstatu jeho účelu a prezentovat problémy, které se k němu váží. 
Informace jsou určeny nejen lékařům, ale i dalším reprezentantům 
pomáhajících profesí. Seznámit by se s nimi měly zejména 
zdravotní sestry, které by dobrou a kvalitní osvětou mezi pacienty 
mohly také přispět ke správnému zavádění kvalifikovaného 
informovaného souhlasu do naší zdravotnické praxe. Informace 
právnického charakteru jsou podávány tak, aby byly srozumitelné 
i  pro »neprávníky«, a lze předpokládat, že mohou dobře posloužit 
také pacientům a jejich rodinám.                                             (šdk) 

 
 

 
 

 
 
 

Český den proti rakovin ě prob ěhl 16. kv ětna 2007. V tento den 
se i uskute čnil 11. ro čník ve řejné sbírky Ligy proti rakovin ě 
Praha.  Žluté kyti čky m ěsíčku léka řského a preventivní letáky 
na téma "Dnešní d ěti - zít řejší sv ět! Výchova ke zdravému 
způsobu života v rodin ě" nabízelo p řes 9.000 dobrovolník ů ve 
více než 430 m ěstech a vesnicích po celé České republice. 
 

Vybrané prostředky budou využity na boj proti rakovině: na nádo-
rovou prevenci (programy pro děti a mládež - výchova k nekuřáctví, 
preventivní publikace, přednášky atd.), onkologický výzkum, 
zlepšení kvality života pacientů s nádorovým onemocněním 

(rekondiční programy, provoz nádorové telefonní linky, podpora činnosti 50 dobrovolných 
členských onkologických organizací) a také na finanční podporu dobudování pracoviště 
pro léčbu nádorů prostaty ve FN Bulovka.                                                         (zdroj: LPR)  
 
 
 

Vážení přátelé! 
Jako kaplan ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze bych rád nabídl kromě osobních 
rozhovorů  i jinou formu podpory pacientům s nepříznivou diagnózou. Proto ještě s jednou kolegyní 
bychom onkologicky nemocným pacientům chtěli nabídnout setkávání v podpůrných skupinách. 
Budete-li mít o tuto možnost zájem, kontaktujte prosím pražské kontaktní místo ARCUS – OC 
(paní Danica Ševčíková ℡℡℡℡ 244 914 068) ke sjednání setkání s námi a stanovení časového rozvrhu. 
 

Mgr. Ji ří Weinfurter, koordinátor duchovní péče ve FTN (℡℡℡℡ 261 083 519, 736 629 455) 
 



 
 

 
 
 

Nejvyhledávanějšími a nejoblíbenějšími aktivitami občanského sdružení ARCUS 
– ONKO CENTRUM jsou ozdravné a rekondiční pobyty. Již nyní nás kontaktuje 
mnoho zájemců, spokojených účastníků minulých pobytů, s dotazy na připravované 
pobyty. Ke dni uzávěrky tohoto čísla časopisu ARCUS máme pro zájemce zatím nabídku 
tradičních ozdravných pobytů ve Francii. O novinkách budeme informovat příště. 
 
 

 

   Termín pobytu 
 

 

   Místo pobytu 
 

   Cena v Kč 

   29.08. – 07.09.2008    Francie – Port Grimaud    5.690,- + PP 
   05.09. – 14.09.2008    Francie – Port Grimaud    5.490,- + PP 

 
 
 

FRANCIE – PORT GRIMAUD 
 

Ozdravné pobyty se konají ve čtyřhvězdičkovém velkém kempu u městečka Port Grimaud 
na francouzské Riviéře s vlastní písečnou pláží, nádhernou okolní krajinou a možností 
výletů za poznáním a historií. Kemp leží přímo u moře v zátoce St. Tropez a patří mezi 
nejlepší kempy ve Francii. Ubytování je v obytných karavanech, které jsou děleny na 
několik místností. Je tu pokoj se dvěma oddělenými lůžky, ložnice s dvojlůžkem, obývací 
část s možností dalších dvou lůžek, kuchyňská část – veškeré nádobí pro 6 osob, koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Nutno vzít s sebou vlastní povlečení nebo je lze pronajmout 
za Kč 250,- na osobu. Každý karavan má vlastní venkovní posezení se zahradním 
nábytkem. Stravování formou servírované stravy je zajištěno v české letní restauraci 
s možností doplňkového prodeje za české koruny. Polopenze (PP) je v hodnotě 1.900,- Kč. 
V areálu jsou k dispozici prodejny potravin, restaurace, obchůdky, diskotéky. Možné je 
samozřejmě samostatné stravování. V těsné blízkosti kempu je například městečko Port 
Grimaud postavené na vodě a známé jako francouzské Benátky. Je to atraktivní, na 
oblečení nenáročné místo. Zakoupit lze výlety na atraktivní místa: Monaco, Grand Canyon 
Verdon, Antibes – Marineland (cvičené kosatky, delfíni, tunel se žraloky, tobogány), Toulon 
a Marseille, St. Tropez atd. Cena pobytu je včetně dopravy klimatizovaným autobusem. 
 
Všechny uvedené pobyty jsou bez dotace, tudíž se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci. 
Nezáleží na pojišťovně ani na věku, pokud ošetřující lékař pobyt doporučí. Cena je pro 
pacienta i pro rodinného příslušníka stejná. Všechny pobyty jsou za doprovodu lékaře nebo 
zkušené zdravotní sestry. V ceně je i připojištění na cesty do zahraničí, pouze účastníci nad 
70 let si pojištění doplatí, neboť je o 100% vyšší. Podrobné pokyny k jednotlivým pobytům 
obdrží přihlášení účastníci písemně v dostatečném předstihu. Informace samozřejmě 
poskytnou i pracovníci na našich kontaktních místech - viz rubrika “Důležité kontakty”. 
Jakékoliv změny, zejména zdravotního stavu, nebo zrušení účasti na pobytu je nutné 
neprodleně oznámit na naše kontaktní místa. 



PŘIHLÁŠKA 
 
Po zkušenostech z minulých let doporučujeme zájemcům o účast na uvedených pobytech 
zaslat pečlivě vyplněnou a podepsanou předběžnou přihlášku (stačí vystřihnout či okopíro-
vat) co nejdříve na naše kontaktní místo v Praze nebo v České Lípě. Současně je nutné 
uhradit do 15.2.2008 zálohu ve výši 2.500,- Kč. 
 

Zálohu uhraďte výhradně na číslo účtu: 264503824/0600 u GE Money Bank. Úhradu lze 
provést bankovním příkazem na náš účet, případně složenkou typu C (jsou k dispozici na 
každé poště) nebo v hotovosti na našich kontaktních místech. Jako variabilní symbol 
platby uveďte rodné číslo, abychom mohli zjistit, kdo platbu provedl. 
 
�   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �    
 
 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 
   NA OZDRAVNÝ POBYT 2008 
 

 

Místo pobytu Termín pobytu 

Příjmení Jméno Titul 

Datum narození Rodné číslo 

Adresa včetně PSČ 

Telefon e-mail 

Datum Podpis 

Jiná sdělení 

 

PŘÍJEMNÉ DNY ODPOČINKU KE ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ 
VŠEM ÚČASTNÍKŮM NAŠICH OZDRAVNÝCH POBYTŮ 

SRDEČNĚ PŘEJE 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  ARCUS – ONKO CENTRUM 



 
 

 
 
 

Pod tímto názvem jsme minule otiskli příspěvek na téma „Nejčastější dotazy 
onkologických pacientů při setkání s psychologem“, který nám poskytla 
Mgr.  Zuzana Spurná, klinický psycholog se specializací na psychoonkologii 
z Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, členka Asociace klinických 
psychologů, asistentka na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně a účastnice doktorského studia v Psycholo-
gickém ústavu Akademie věd ČR. Paní magistra svůj příspěvek po uzávěrce 
doplnila o další zajímavou problematiku. 
 
 
Jak se onkologické onemocnění člena rodiny odrazí v rodinném prostředí? 
 

Na rodinu je třeba pohlížet jako na samostatný ucelený systém, v rámci něhož 
jeho členové fungují. Záleží na konkrétním postavení onkologického pacienta 
v rodinném systému. Vzhledem k závažnosti onemocnění a délce léčení a rekon-
valescence je vždy velmi důležité, aby povinnosti a odpovědnosti, které dříve plnil 
nyní nemocný člen rodiny, byly rozděleny mezi ostatní členy. Je nutné k této 
záležitosti přistoupit racionálně a reálně zhodnotit novou situaci v rámci celého 
systému - tedy rodiny. Pokud členové rodiny na sebe převezmou některé nové 
kompetence, ulehčí tak nemocnému jeho situaci a zabrání prohloubení 
destabilizace celého systému. S ohledem na emoční stránku této problematiky si 
musíme uvědomit, že se pocity úzkosti, truchlení a depresí netýkají jen pacienta 
samotného, ale i členů rodiny, kteří jsou na něm emočně závislí a bojí se o jeho 
život, bojí se ztráty blízkého člověka, která pro ně může být velmi bolestivá. 
Pacient v době léčení má k dispozici lékaře, sestry, popř. psychologa, 
spolupacienty a ostatní, kteří mu pomáhají spolu s ním bojovat s nemocí nebo 
nemoc lépe snášet. Rodinní příslušníci nemají tolik možností o svých pocitech 
nebo situaci s někým promluvit. Často se s pacientem na toto téma raději nebaví, 
aby ho zbytečně „nestresovali“ a zůstávají se svojí úzkostí, strachem a smutkem 
sami. To se často negativně projeví na celkovém emočním klimatu rodiny 
a  pacient tuto situaci velmi rychle vycítí. Ze svých zkušeností z psychoterapie 
vím, že pacienti trpí pocitem, že svojí nemocí ubližují blízkým. A naopak pokud se 
pacient na svojí situaci úspěšně snaží adaptovat a pak se navrací do domácího 
prostředí, kde vládne atmosféra úzkosti a smutku, má to na jeho psychický stav 
velmi negativní dopad. 
 
Závěrem je tedy nutné zdůraznit, že pohlížíme-li na pacienta jako na 
nedílnou součást nějakého rodinného systému, musí se na změněnou 
životní situaci také celá rodina adaptovat. Pokud se tato adaptace nedaří 
a  celý systém – tedy rodina pacienta - psychicky strádá,  je dobré vyhledat 
i  pro ostatní členy odbornou psychologickou pomoc. 
 
 

Mgr. Zuzana Spurná 
klinický psycholog 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

Velké stěhování čeká v prvních 
měsících příštího roku znojemskou 
nemocnici. Z budovy na Vídeňské ulici se 
do nově vybudovaného areálu na ulici 
Janského přesune onkologické oddělení. 
Lékaři začnou používat nová zařízení na 
léčení nádorů a mozkové mrtvice. 
Postoupí také v digitalizaci. 
 

Na místě, kde je nyní ještě staveniště, by 
mělo za čtvrt roku fungovat špičkově 
vybavené onkologické oddělení s novým 
lineárním urychlovačem. Přístroj za 
pětašedesát milionů bude šetrnější pro 
pacienty a zároveň účinnější. „Dokáže se 
lépe zaměřit na nádor, tělo tak léčbu snáší 
mnohem lépe,“ řekl ředitel nemocnice 
MUDr. Miroslav Kavka, MBA. 
 

Testovací provoz urychlovače bude 
zahájen v prosinci. Naostro se rozjede od 
prvního dubna. Bude tak dokončena první 
fáze rekonstrukce znojemské nemocnice. 
Ta stála zhruba 400 milionů a byla hra-
zena z prostředků státu, kraje a samotné 
nemocnice. 
 

Vedení nemocnice chce v dohledné době 
významně zkrátit více než měsíční čekací 
dobu na vyšetření rakoviny prsu pro-
střednictvím mamografu. Nemocnice také 
koupila speciální přístroj, který umožňuje 
přesnější a včasnější diagnózu rakoviny 
prsu v první uzlině. „Právě tato uzlina má 
největší pravděpodobnost, že bude posti-
žena zhoubným onemocněním,“ uvedl 
ředitel Kavka. 

zdroj: Znojemské noviny 

   

 
 
 

 
 
Aliance českých organizací a žen 
s rakovinou prsu ve spolupráci se 
společností GlaxoSmithKline byla ve 
dnech 30.11. až 1.12.2007 v hotelu 
Slovan v Brně pořadatelem výročního 
celostátního setkání. Občanské sdru-
žení ARCUS – ONKO CENTRUM na 
setkání reprezentovala Ilsa Pliczková, 
místopředsedkyně představenstva. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
„Meditace úsm ěvu“  je název přednášky 
paní Libuše Žamberské, která se koná ve 
čtvrtek 17.1.2008 od 9,30 do 13,00 hodin 
v prostorách Europa Donna ČR (Fakultní 
Thomayerova nemocnice v Praze – Krči). 
Zájemci o přednášku se mohou přihlásit 
na telefonních číslech: 261 083 733 nebo 
244 914 068 - paní Danica Ševčíková. 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

Rozsáhlý skandál kolem nesprávné-
ho nasazení radioterapie u onkolo-
gických pacientů se rýsuje ve Francii. 
 

Podle pařížského ministerstva zdravot-
nictví dostaly v uplynulých letech stovky 
pacientů nemocnice v lotrinském Epinalu 
nepřípustně vyšší dávky záření, než bylo 
zapotřebí. Dosud se prý vědělo o zhruba 
400 takto poškozených pacientech, nyní 
ale vyšlo najevo více než 300 dalších 
případů. Úřady proto zřídily nouzovou 
linku a vyzvaly všech 4500 lidí, kteří se na 
klinice od roku 1989 podrobili ozařování, 
aby se preventivně přihlásili. Ve 24 dosud 
známých případech dostali pacienti dávku 
překračující povolenou normu dokonce 
o dvacet procent. Pět z nich na následky 
toho zemřelo. Ministryně zdravotnictví se 
snaží uklidnit pacienty slovy, že pokud za-
tím nepocítili bolesti nebo jiné znepokojivé 
příznaky, není důvod k poplachu. 
 

Inspekce zjistila, že pracovníci radio-
logického oddělení se dopustili závažných 
chyb při nastavování intenzity záření a pak 
skrývali pravdu před nadřízenými. 
Nemocnice prý navíc – s poukazem na to, 
že „to přejde samo“ – odmítala pečovat 
o  nemocné, kteří začali mít po nad-
měrném ozařování potíže. 
 

Čtyřicet případů chybné terapie je už vy-
šetřováno soudně. Jeden ze dvou býva-
lých šéfů radiologického oddělení epinal-
ské nemocnice je teď na psychiatrické 
klinice kvůli těžké depresi. 
 

zdroj: ČTK, Právo, DPA 

   

 
 
 

Lékaři už mohou odhalit časné 
stádium rakoviny slinivky břišní, 
která je jinak obtížně zjistitelná. Nová 
metoda spočívá v osvětlování orgánů 
v sousedství předpokládaného nádoru 
a rozboru světla, které se odrazí. 
 

„Je to první metoda, jak odhalit tuto 
formu rakoviny včas, aby se dala 
léčit,“ píše Vadim Backman v časopise 
Clinical Cancer Research. Backman 
vedl tým výzkumníků, který novou 
metodu v Americe zkoušel. Na rakovi-
nu slinivky zemřel například bývalý 
ministr kultury Pavel Dostál. 

zdroj: ČD, Reuters 
 
 
 

 
 
 

European Association of Palliative 
Care uvolnila 8. června 2007 výsledky 
průzkumu s více než 4000 pacienty ve 
12 zemích s názvem “European Pain 
in Cancer” (EPIC), který zjistil, že 
evropští onkologičtí pacienti se všemi 
druhy malignit (kromě kožních 
nádorů) nejsou spokojeni s léčbou své 
bolesti. Průzkumu se zúčastnila také 
Česká republika.                         (šdk) 
 

 



 
 

 
 
 

Kouření je vdechování tabákového kouře, jímž se do organismu dostává více 
než dva tisíce různých chemických látek schopných dalších reakcí, které 
mají mnohdy významné zhoubné účinky na lidský organismus. 

 
 

Tabák (na levém snímku) pochází 
z usušených listů rostliny rodu 
Nicotiana, jehož nejpopulárnější 
a   nejčastěji kultivovaný druh je 
jednoletá (též okrasná) bylina z čeledi 
lilkovitých Nicotiana tabacum (Tabák 
obecný, Virginský). Svým původem je 
rostlinou amerického kontinentu, kde 
kouření jeho listů bylo známo zřejmě 
celá tisíciletí. Indiáni tabák nejen 
kouřili, ale i žvýkali, šňupali a použí-
vali v kombinaci s jinými látkami. 
 
Do Evropy přivezl tabák v roce 1493 
Kryštof Kolumbus. O jeho rozšíření 
v Evropě se „zasloužil“ Jean Nicot, 
který sám tabák pěstoval. Jeho jméno 
nese alkaloid obsažený v tabáku a ob-
jevený v roce 1828 - nikotin (rodový 
název Nicotiana). Velkého rozšíření 
v Evropě doznal po 2. světové válce. 
 

 
Tabák má několik sklizní do roka a v současné době se osévá asi na 3% světové 
zemědělské plochy. To jsou ale oficiální statistiky, reálný osev bude jistě mnohem 
objemnější. Přestože doposud nebyl u tabáku prokázán jediný společenský ani 
individuální přínos, tabák je stále dotován jako zemědělská plodina a nadále ve 
většině států obhospodařován spolu s potravinami a potravinovými prodejnami 
také distribuován. 
 
Přičemž již v roce 1927 anglický lékař F. Telecote v lékařském časopisu The 
Lancet popsal jednoznačnou souvislost plicní rakoviny a tabáku. Dostáváme 
se k ještě absurdnější likvidaci lidstva, než u obou světových válek. 
V rozvojových zemích je podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) 
zapotřebí ke složitému zpracování a vysušování tabáku na jeden akr této plodiny 
pro zpracování vykácet stejný jeden akr deštného pralesa. 
 
 



Od padesátých let je mnohonásobně dokladována ve 
statisících odborných studiích a pracích ničivost této 
drogové závislosti. Víme, že podle informací WHO dnes 
30% světové úmrtnosti má na svědomí tabák. Víme také, 
že nepůsobí s odkladem, ale již s první cigaretou začíná 
devastovat uživateli zdraví. Při první cigaretě poklesne 
prokrvení periferních oblastí podle citlivosti kuřáka od 
pětiny až po celou třetinu. 

 
 

Kouřit začínají v drtivé většině děti. Více než 90% nových kuřáků jsou děti, 
napodobující zejména filmové a společenské vzory. Kouření je přitom označeno 
jako nemoc (dg F17.2 podle mezinárodní klasifikace nemocí) s pandemickým 
výskytem a to dokonce na stránkách ministerstev zdravotnictví. Přesto ho taktně 
přehlížíme. Děti začínají kouřit z různých důvodů. Některé proto, že si přejí být 
nezávislé, jiné protože kouří jejich přátelé, že jim to rodiče zakazují, nebo si berou 
za vzor populární osoby. Neexistuje jedna příčina. Kouřící rodiče a především 
sourozenci mají velký vliv, stejně i reklama na tabákové výrobky, či sportovní 
akce sponzorované tabákovým průmyslem. 
 

 

Děti s kouřením často experimentují. 
Domnívají se, že mohou přestat, kdykoli 
budou chtít. Kouření je však silně návykové 
a   valná většina dětí později není schopna 
s  kouřením přestat. Dokud nebude podnik-
nuta plošná akce, stovky a tisíce dětí budou 
nadále experimentovat s kouřením a začínat 
kouřit. Podíl kouřících dětí tak bude rok od 
roku nadále stoupat. Vždyť více jak 80% dnes 
dospělých kuřáků začalo kouřit v dětství či 
v raném dospívání. Mnozí z nich se pokoušeli 
již dříve kouření zanechat, ale kouří již desítky 
let a nejsou schopni přestat. 

 
 

Děti a mladiství, kteří kouří, jsou podle statistik častěji nemocné. Navíc mladí 
kuřáci také častěji trpí chronickým nachlazením. Dalším z negativních vlivů 
kouření na mládež je snížení fyzické aktivity a odolnosti jedince. U dívek, které 
kouří, je 2-3x vyšší pravděpodobnost, že budou neplodné. Tabák dlouhodobě 
poškozuje mozek. Čím dříve si mladí lidé navyknou na nikotin, tím větší je 
poškození poznávacích funkcí jejich mozku. Testy prokazují, že lidé, kteří kouří 
od raného mládí, si hůře pamatují slova, mají větší problémy při zpracování 
sluchových a zrakových vjemů. 
 
Evropská školní studie o alkoholu a jiných návykových drogách (ESPAD) 
realizovaná v roce 2004 se zaměřila mimo jiné i na rozsah kuřáctví mezi studenty 
středních škol ve věku 16 let. Ve studii se ukázalo, že Česká republika je ke 
kouření velmi tolerantní a cigarety jsou široce dostupné i šestnáctiletým, ačkoliv 
pro ně jsou vzhledem k jejich věku tabákové výrobky nelegální drogou. 
 



Podíl studentů v ČR, kteří pravidelně kouří, je srovnatelný s jinými zeměmi, které 
se do projektu zapojily; zatímco podíl studentů, co kouřili v posledních 30 dnech, 
dosahuje v evropských zemích průměru 35%, v ČR to bylo 43% dotázaných. 
Zkušenosti s kouřením má podle Evropské školní studie (ESPAD) 80% studentů 
ve věku 16-ti let, denně kouří 27% 16-ti letých a je mezi nimi téměř 8% silných 
kuřáků, kteří vykouří více než 11 cigaret denně. 
 
 
Cigaretám podléhají stále 
mladší děti. Na severu Čech 
kouří většina patnáctiletých: 
78  procent dívek a 74 procent 
chlapců. S cigaretou má dnes 
zkušenost téměř třetina jede-
náctiletých. Podle výsledků stu-
die Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) mladí kuřáci 
třikrát častěji požívají pravi-
delně alkoholické nápoje a až 
8 krát častěji kouří marihuanu. 

 
Kouření cigaret se stává 
nemoderní záležitostí, proti 
které bojují ostatní země ve 
velkém. Jedná se především 
o  nejrůznější kampaně, letáky, webové stránky, nápisy a obrázky na krabičkách 
s cigaretami. V České republice máme oproti jiným zemím co dohánět. 
V ostatních zemích jsou desítky webů s nejrůznějšími obrázky, fotografiemi 
a  dalšími věcmi odpuzující mládež od kouření. U nás v ČR máme asi jednu 
desítku webů. Například v Itálii jsou kampaně ve školách, děti malují mnoho 
obrázků, ve kterých ukazují, jak je kouření špatným zlozvykem. Už od základní 
školy se jim neustále vtlouká do hlavy, jak je to nezdravé. 
 
 
Kouření škodí zdraví, hlásají odborníci, ale přece jen někomu míň a někomu 
víc. Podle posledního průzkumu britských odborníků by lidé mladší čtyřiceti let 
neměli vůbec kouřit, neboť pokud kouří, postihuje je několikanásobně častěji 
srdeční infarkt srdce než starší milovníky tabáku. Přitom ještě donedávna se 
soudilo, že naopak starší osoby jsou obecně náchylnější k onemocněním srdce 
a  cév. Všichni začínající kuřáci by tudíž měli vědět, že jejich šance dožít se 
důchodového věku je výrazně snížena. 
 
Analýzou dat Světové zdravotnické organizace z let 1985 až 1994 bylo zjištěno, že 
každý čtvrtý muž mezi třiceti pěti a třiceti devíti roky se srdečním infarktem, 
nekončícím smrtí, byl kuřák. Ještě hůře na tom byly ženy, které jako kuřačky 
byly postiženy infarktem častěji než muži. Kouření přitom vědci přičetli až 
pětašedesát procent všech zaznamenaných infarktů ve zkoumané skupině osob. 
Ve skupině 60 až 64 let byl počet infarktů nižší než mezi mladými osobami. 
Ovšem i mezi staršími kuřáky byly častěji srdeční příhodou ohroženy ženy. 



 

Každé třetí nádorové onemocnění ve světě 
u kuřáků i nekuřáků je prokazatelně 
způsobeno tabákem, kouřením. 
Poškozováni nejsou jen pasivní kuřáci, ale 
prokázán je zatím také dvougenerační 
přenos důsledků perorální inhalace 
tabákového dýmu, který obsahuje nejméně 
čtyři tisíce chemických látek a sloučenin 
(výčet nejškodlivějších je uveden v další části 
materiálu). Dodnes přesně vědci neví, co vše 
se děje pyrolýzou, ale to co ví, opravdu stačí. 
Vyberme nejzajímavější informace: 
 

 
 

� Kouření matky v těhotenství snižuje v průměru hmotnost plodu o 200 gramů, 
kouření otce o 150 gramů. Při kouření obou rodičů (v České republice je nejméně 
jeden kuřák v 65% rodin) se následky kumulují. 

 

� Novorozenci z kuřáckého prostředí vykazují prodloužení času k výdechu, mají 
výrazně častější výskyt perinatálních onemocnění a stavů vedoucích k neuro-
logickým poruchám. 

 

� Riziko vzniku SIDS (Syndrom náhlého úmrtí dítěte) se zvyšuje o 100 až 200 %. 
 

� Kouření, tedy individuální reakce na 50 kancerogenů, desítky toxinů, nikoliv jen 
základní drogu alkaloid Nikotin, přináší úmrtí 1:1, tedy každý druhý kuřák 
kouření často po předchozím nesnesitelném utrpení podlehne, každý si poškodí 
zdraví. 

 

� Nemoci prokazatelně způsobené kouřením: rakovina plic a plicní chronická 
obstrukční choroba je tvořena kouřením téměř absolutně v 80 a více procentech, 
dále rakovina jater, slinivky, dutiny ústní, děložního hrdla a čípku, spontánní 
potraty, sterilita, impotence, rakovina hltanu, jícnu, leukemie, většina druhů 
astmatických a alergologických onemocnění, rakovina močového měchýře, 
většina závažných plicních onemocnění a onemocnění srdce a krevního oběhu, 
chronické bronchitidy a záněty v oblasti dutiny ústní, močového měchýře, ledvin. 

 

� Tabákový kouř a jeho chemické sloučeniny obsahují také řadu neurotoxinů, tedy 
modifikují naši mysl, patologizují neurotransmitery a působí dramatické změny 
v našem chování, psychice. 

 

� Každých 6 sekund na naší planetě zemře 1 člověk na nemoci z kouření; v ČR 
kouří cca 40% populace; většina kuřáků začíná v dětství a v dospívání 
(tabáková reklama je velmi účinná, protože 9 z 10 kuřáků začíná kouřit před 
osmnáctým rokem); na zeměkouli je 1 miliarda kuřáků; 9 z 10 kuřáků umírá na 
následky kouření; příčinou každého pátého úmrtí u nás je kouření; kouření 
způsobuje 30% všech nádorových onemocnění; nejvíce se kouří v Dánsku (46%), 
Francii, Řecku, České republice a Španělsku. 

 
 



 
 
 
Vláda každé země je a musí být zodpovědná za vytváření specifických 
podmínek pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Toho lze, mimo jiné, 
dosáhnout snížením užívání tabáku. Je to především redukce onemocnění srdce 

a cév, jako nejčastější příčina 
úmrtí v důsledku tabáku, a dá-
le snížení počtu úmrtí na nádo-
rová onemocnění. Na zlepšení 
zdraví společnosti se podílí: 
zlepšení zdraví obyvatel jako 
celku a prodloužení aktivní 
části jejich života, zlepšení 
zdraví těch nejpotřebnějších ve 
společnosti a to podle sociál-
ních vrstev, vzdělání apod., 
čímž lze zmenšit rozdíly v délce 
jejich dožití. Dosažení těchto 
cílů poskytne každému občanu 
v naší zemi naději prožít plný 

a  zdravý život. Toho nelze dosáhnout, pokud neomezíme kouření a to především 
u dětí a  mládeže, u nichž je, jak prokazují i fakta v tomto materiálu, počet 
kuřáků mimořádně alarmující a pro společnost ve svých důsledcích až smrtící. 
Je  nezbytné, stejně jako ve všech vyspělých zemích, konečně zahájit 
komplexní a účinnou kontrolu tabáku. Omezení kouření je nejenom základní 
podmínkou pro snížení počtu úmrtí na nádorová a srdeční onemocnění. Je 
též zásadní pro obecné zlepšení zdraví v České republice. 
 

s využitím materiálů z odborného tisku, 
internetu a vlastního archivu zpracoval: 

Mgr. Lubomír Šádek 



 
 

 
 
 

Vážení čtenáři! 
 
Jsme rádi, že za Vámi m ůžeme přijít s novým vydáním 
časopisu ARCUS. V ěříme, že Vás op ět pot ěší a přinese 
mnoho nových a užite čných informací a zajímavostí. 
K dobré pohod ě určitě přispějí i krásné a milé dopisy 
z redakční pošty. 

Mgr. Lubomír Šádek, za redakci 
 

 
 

Vážení přátelé! 
 
Ve dnech 31.8. – 16.9.2007 jsme měli možnost absolvovat ozdravný pobyt v Melchtalu 
organizovaný pro pacienty, kteří prodělali onkologické onemocnění. Tento pobyt 
v krásných horách Švýcarska byl pro nás nesmírně cenný a my si vážíme toho, že nám 
ARCUS – ONKO CENTRUM Česká Lípa pobyt umožnil. 
 

Pobyt v čistém horském prostředí nejen zlepšuje náš zdravotní stav, ale příznivě působí 
i  na naši psychiku. To vše potom posiluje schopnost lépe čelit případným dalším atakům 
onkologického onemocnění a přispívá k rekonvalescenci. Ke kladům ozdravného pobytu 
patřilo perfektní zajištění: doprava, ubytování, stravování a organizace vycházek a výletů. 
 

Velice děkujeme Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a organizaci ARCUS – ONKO 
CENTRUM za to, že jsme se mohli tohoto ozdravného pobytu zúčastnit. 
 

Marie Navrátilová, Stanislav Lysák, Božena a Václav  Tomanovi, Alena Ve čeřová 
Klub „Nad ěje“ Velké Mezi říčí 

 
 
 
 
Z BŘEZEJCE LETÍ PODĚKOVÁNÍ… 
 
Dětské středisko Březejc je odloučeným pracovištěm Ústavu sociální péče pro 
tělesně a mentálně postižené děti a mládež Kociánka Brno. 
 

Chtěli jsme udělat radost onkologickým pacientům a vyrobili jsme jim pro štěstí 
čtyřlístky a podkovičky. Bylo pro nás milým překvapením, když jsme při oslavách 
55. výročí založení našeho střediska slavnostně obdrželi z rukou paní Květy 
Doležalové, vedoucí modré skupiny ozdravného pobytu v Chorvatsku, pořádaného 
občanským sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM, dárek od všech pacientů 
modré skupiny – Medvídka. „Méďa“ se stal naším talismanem pro štěstí. 
Moc Vám všem děkujeme. 

Holky a kluci DS Březejc 



 
 

 
 
 
 

Byli jste již v Port Grimaud u Saint Tropez?  Netrváte na cestě letadlem a pobytu ve 
více hvězdičkovém hotelu? To je dobře, protože byste o mnoho přišli. Podívaná cestou po 
cizích krajích, vegetace, způsoby bydlení, horské masivy, projížďky či lépe podjížďky 
tunely, které jsme po mnoha desítkách přestali počítat, jízda podél pobřeží, Kolumbovo 
rodiště, hluboko pod námi na pobřeží moře bájné Monako – to se prostě nedá vypsat. 
 

Ubytování v karavanech? Nemohu zaručit bujné radovánky v rytmu rock and rollu, ale je 
tam vše potřebné od ledničky po nádobí a perfektní hygienické zařízení. Většinu času 
trávenou „doma“ jsme trávili na verandě. Výlety byly vhodně volené – St. Tropez, Grimaud, 
Monako, ale ten nejkrásnější byl do Verdonu na Grand Canyon. Už jen cesta tam byla 
plná zajímavostí, o kterých nás velmi poutavě informovala paní průvodkyně. Zmíním se 
jen o třech. Ta první – celé stovky hektarů jsou porostlé dubem korkovníkem, jehož kůra 
se do dvou metrů loupe na zpracování a do osmi let znovu doroste. Pěkný přínos do 
pokladny. Druhá zajímavost – navštívili jsme městečko Draguignon kde je obrovské 
pohřebiště amerických vojáků, kteří zahynuli při vyloďování na francouzské území. Třetí, 
nejsilnější zážitek byl pohled do hlubokého kaňonu, kde jako smaragdový had se vine řeka 
Verdon. Málem jsme s kamarádkou zmeškaly autobus. Cestou zpět jsme se vykoupali 
v jezeře St. Croix, voda byla teplá a průzračná. 
 

Pláže v Port Grimaud jsou písečné a plné. Každý se ale stará sám o sebe, takže kdybyste 
se tam dostavili v rouše Adamově a s cylindrem na hlavě, jejich pohled by vás lhostejně 
minul. Nemáte šanci vzbudit pozornost. Takže až na občasné bloudění mezi karavany 
jsem nezaznamenala žádné záporné situace, od kterých nás ovšem milá paní Pliczková 
dostatečně chránila. A proto, byli jste v Port Grimaud? Ne? Tak to příště napravte! 
 

Mgr. Hana Bachledová 
V Praze 8.8.2007 

 

 
                                                      Foto z Francie (Saint Tropez): Mgr. Lubomír Šádek 



 
 

 
 
 
 

Odpočinek potřebuje každá z nás, i když si to někdy nechce uvědomit. Já jsem 
si to uvědomila, když jsem se ocitla na rekondičním pobytu v Crikvenici 
v Chorvatsku. Mé první cestě letadlem předcházely smíšené pocity. Seděla jsem 
u okénka a celou cestu se dívala ven – jedním slovem KRÁSA! Přistáli jsme hladce 
po hodince letu v chorvatské Rijece – PŘEŽILA JSEM! Celý pobyt jsem si náležitě 
vychutnala. Ve vodě bych vydržela snad celý den. Let zpět jsem přežila taky. 
Odpočatá, s novým elánem, jsem se vrátila zpět do našeho centra, abych se tak 
jako vy všechny opět zapojila do naší smysluplné práce. Setkala jsem se s dalšími 
výbornými a statečnými ženami, které se po nemoci ve většině případů vrátily do 
zaměstnání a některé z nich pracují v různých organizacích a nadacích. 
 

Díky všem za jejich práci a ochotu pomáhat druhým. Díky rovněž organizátorům 
všech léčebných pobytů, kterých se zúčastňuje stále více žen. Doufejme, že nám 
to ještě nějakou dobu vydrží. 

Zdraví Marcela z Plzně 
 

 
O svých dojmech z ozdrav-
ného pobytu v Chorvatsku, 
pořádaného občanským 
sdružením ARCUS – ONKO 
CENTRUM, napsala do říj-
nového bulletinu sdružení 
pacientek s nádorovým 
onemocněním prsu Mamma 
Help Marcela Špánková. 
Děkujeme paní Marcele za 
milý dopis a slova chvály. 
 

„RR“ 
 
Foto: Bruno Brych 
(Chorvatsko, Crikvenica) 
 
 

 
Smutnou zprávu nám napsala paní Marie Laníková, předsedkyně občanského sdružení 
ONKO - ISIS Opava. „Dne 5.11. nás ve věku 64 let opustil pan OLDŘICH HENDRYCH. Byl 
naším dlouholetým členem a v neposlední řadě členem výboru ONKO - ISIS Opava a také 
členem ARCUS – ONKO CENTRUM. Olda byl nejen dobrý přítel, ale i kamarád, který svými 
bohatými zkušenostmi vždy rád poradil. Mnozí ho znají z ozdravných pobytů ve Švýcarsku 
a Chorvatsku, kde svým obdivuhodným elánem dovedl vždy povzbudit a pomoci při 
zdolávání vrcholů hor i při protažení těla. Měl vždy výbornou fyzičku a život tak rád. 
Zákeřná nemoc byla však silnější.“ 



 
 

 
 
 
 

Milí p řátelé! 
 

Ve dnech 19.10 až 4.11.2007 se uskute čnil další lé čebný ozdravný pobyt ve 
švýcarském Melchtalu pro onkologické pacienty.  Není to o tom, že jenom čekáme, jak 
se o nás bude někdo starat a ošetřovat nás. Na tomto ozdravném pobytu může každý 
ukázat svou vůli bojovat o své zdraví. Je zde připraveno mnoho činností, do kterých se 
mohou všichni zapojovat. Jsou to nejenom lékařské přednášky, ukázky různých léčebných 
metod, ale i ranní rozcvičky s různým zaměřením nebo večerní rehabilitační tělocvik. 
Některá z těchto cvičení mohou účastníci pro zlepšení celkové tělesné kondice využít 
i doma. Pacienti se mohou podle svých schopností zařadit do turistických skupin a s nimi 
zdolávat trasy v krásné švýcarské přírodě. Zařadí-li se do kamzíků, srnek, berušek nebo 
hlemýžďů, je jenom na jejich vůli podle toho, na co se sami cítí. 
 

Ničím se nedá nahradit ten krásný pocit, kdy stanete u nějakého výškového cíle a u srdce 
je hezky nejenom z krásného pohledu na nádheru kolem sebe, ale i z toho, že jsme pro 
sebe něco do-
kázali udělat. 
Je velmi pří-
jemné uvědo-
mit si, co jsme 
zvládli na za-
čátku pobytu 
a  co na konci. 
Jak jsme si po-
sílili své sebe-
vědomí a tím 
se přesvědčili, 
že v boji o své 
zdraví může-
me dokázat 
mnohem víc 
než jsme tušili. 
 

 
O kdo se tak výtečně stará o své onkologické pacienty? Kdo se jim snaží ulehčit nejen 
jejich těžkou situaci, ale hlavně pomáhá ke zlepšení jejich zdraví? Můžeme tímto poslat 
velké díky Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, která se nejvíce zasloužila o to, aby se 
tyto rekondiční pobyty mohly uskutečnit. Nemůžeme však opomenout ani zásluhy pacient-
ské organizace ARCUS – ONKO CENTRUM, jejíž vedení vlastně navazuje na pomoc 
VZP, vše uvádí do chodu a tím tyto rekondiční pobyty rozjíždí. 
 

Chci na záv ěr za všechny pacienty skromn ě říci –  DÍKY, protože ozdravné pobyty nám 
opravdu velice pomáhají! 

Mgr. Jaroslava Hoppová 
Foto: Anna Gavendová                                                                                       psycholog 
 



 
 

 
 
 

Srdečné poděkování patří i mnoha dalším čtenářům, členům a příznivcům za 
jejich milé dopisy a pozdravy, které jsou nám vždy vítaným povzbuzením do další 
práce. Například paní Eva Salajová z Třebíče nám napsala o kuřácích, jejichž 
netolerantnost ohrožuje i zdraví nekuřáků. Paní Eva jistě uvítá obsáhlý materiál 
k tomuto tématu v dnešním čísle časopisu ARCUS pod názvem „Pandemický 
zabiják“. Za pozdravy děkujeme paní Květě Doležalové, dlouholeté předsedkyni 
klubu onkologických pacientů a jejich přátel „Naděje“ z Velkého Meziříčí. O význa-
mu předvánočního adventního času, čtyřtýdenní doby čekání na příchod Spasitele, 
nám krásně napsala paní Věra Poskočilová z Třebíče. Náš aktivní a obětavý člen, 
pan Jan Málek z Hostěradic, velice zajímavě napsal o léčivých účincích meruněk 
a vinné révy. Vždy usměvavá paní Jitka Fricová z Chomutova připomenula 
význam doteku, pohlazení a objetí pro duševní pohodu nejenom pacientů. 
 

Na závěr se s Vámi velice rádi podělíme o básničku, kterou organizátory rekon-
dičních ozdravných pobytů v chorvatské Cirkvenici odměnili účastníci. 

 
 
 

Kolegové z Arcusu se na letišti shromáždili, 
podle barvy čepiček nás do skupinek rozdělili. 

A teď hurá k odbavení, kufry jsme předali, palubenky dostali. 
Ještě projdeme kontrolou a pak už jen čekáme. 

 

Sledujeme odlety a přílety, jen to naše neletí. 
Po krátkém zpoždění letadla, hledáme svá sedadla, 

Po instruktáži stevarda jídlo se nám podává. 
Šikovný pilot turbulence zvládne a my šťastně přistáváme. 

 

Za sklem letištní haly kolegyně mávají, v Chorvatsku nás vítají. 
Asi po půl hodině v Cirkvenici stojíme. 

Ráno cvičení a procházka, na slunku nám srdce zajásá. 
Odpolední přednáška, jak mít rád sám sebe a jak o tělo pečovat. 

 

Všechno jídlo je zde prima, vitamíny, dieta. 
V kuchyni nám skvěle vaří, číšníci se usmívají, dobroty nám předkládají. 

Těm, kdo narozeniny slaví, ode všech srdečné blahopřání. 
 

Na seznamovacím večírku hudba pěkně hraje, 
A tak tanečním rejem svoje tělo rozhýbáme. 

Každý den si zatančíme, líné svaly protáhneme. 
Na pláži si poležíme, v mořské vodě vykoupeme, čistý vzdoušek dýcháme. 

I do víru lázní se vrháme, sezónu s rybáři uzavíráme, mořské plody ochutnáváme. 
 

Závěrečný ohňostroj různými obrazci a barvami hraje. 
 

 



 
 

 
 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM PRAHA 
Adresa sídla: Na Slovance 1963/42a, 182 00 Praha 8. Bankovní spojení: GE Money Bank, č. účtu: 
264503824/0600. Webové stránky: www.arcus-oc.org. Předsedkyně představenstva a ředitelka: 
Jana Koželská, e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz nebo jana.kozelska@arcus-oc.org. Kontaktní 
místo: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, 
přízemí).  Kontakty:  Jana Koželská a Danica Ševčíková (603 218 858),  ℡/fax: 261 083 733 nebo 
244 914 068, e-mail: info@arcus-oc.org, praha@arcus-oc.org. 
 
ARCUS - ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 
Kontaktní místo: Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 1: Kontakty: Ilsa Pliczková 
(centrum technické pomoci, výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu), ℡/fax: 487 522 259, 
Mgr. Lubomír Šádek (redakce měsíčníku ARCUS), ℡ 487 825 802, Bruno Brych (ozdravné pobyty), 
℡ 603 208 312, 487 522 259. E-mail: arcus-oc@atlas.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 
9.00 až 15.00 hodin a dle dohody. 
 
ARCUS - ONKO CENTRUM ZNOJMO 
Kontaktní místo: Nemocnice Znojmo p.o., MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo, 
℡ 515 215 515. Kontakty: Jarmila Ducká ℡ 728 916 783 (9.00 až 12.00 a 14.00 až 19.00 hodin), 
Marie Čechová ℡ 604 967 949 (16.00 až 18.00 hodin), e-mail: arcus@nemzn.cz. Hodiny pro 
veřejnost: úterý 14.00 až 17.00 hodin. 
 
PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA PRAHA 
Kontakt: Mgr. Marie Koudelková. Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky (občanské 
sdružení Jantar). Adresa: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 
(budova A1, přízemí), ℡ 261 083 733, 244 914 068. E-mail: marie.koudelkova@centrum.cz. 
Hodiny pro veřejnost: pondělí 15.00 až 17.00 hodin. 
 
PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA ZLÍN 
Kontakt: PhDr. Radka Němečková. Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, 760 01 Zlín, 
℡ 606 887 892. E-mail: nemeckovi@teknika.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 
11.00 hodin (telefonická domluva konzultace). 
 
ONKOLOGICKÁ LINKA 
Poradenská linka určená pacientům s nádorovým onemocněním a jejich rodinným příslušníkům. 
℡ 261 083 733, 244 914 068. pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Informace o únavě a anémii 
na: www.anemie.cz. Sponzor: JANSSEN-CILAG, s.r.o. 
 
EUROPA DONNA ČR 
Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu. Adresa a kontaktní místo: EUROPA DONNA ČR, 
Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, přízemí). 
℡/fax: 261 083 733 nebo 244 914 068, e-mail: cz@europadonna.info. Hodiny pro veřejnost: 
pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Webové stránky: www.europadonna.info. 



 
 

 
 
 

 
                                                      Foto (+ snímek na obálce): Anna Gavendová 

 

 

Příjemné prožití svátků vánočních 
a hodně zdraví, štěstí a pohody 

do nového roku 2008 
všem čtenářům srdečně přeje 
redakční rada časopisu ARCUS 

 

 



 
 

 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
Dary a dotace do 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Dary a dotace do 200.000 Kč: 
Astra Zeneca Czech Republic, Janssen-Cilag Praha, Liberecký kraj 
Dary a dotace do 50.000 Kč: 
Agropodnik Mašovice, Mezinárodní škola v Praze, Cestovní kancelář Iríny Tours Příbram 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Město Znojmo, Město Česká Lípa, Delor International Praha, Marcela Baltaretuová, Mgr. Marie 
Blechová, Mgr. Ladislav Blecha, Jana Bočková, Bruno Brych, Mgr. Milena Černíková, PaedDr. Olga 
Černohorská, Květuše Doležalová, PhDr. Jana Filáčková, MUDr. Jarmila Fišerová, Jitka Fricová, 
MUDr. Jan Grulich, MUDr. Věra Hauerová, Marie Havelková, MUDr. Michaela Häcklová, Petr 
Hofhans, Anna Holátová, Mgr. Jaroslava Hoppová, Mgr. Vlasta Hůlková, MUDr. Olga Janků, 
Helena Kapustová, Karel Kostka, Jana Koželská, Jaroslava Kubištová, Vlasta Kupková, Marie 
Laníková, Jan Málek, Zdeněk Mezlík, Bc. Jarmila Milerová, Eva Mišianiková, Magdaléna Muchová, 
Blanka Obžerová, Ing. Václav Pech, Libuše Petržilková, Miloslava Pisarská, Marie Piškulová, 
Mgr. Viera Procházková, MUDr. Zdeňka Rákosová, Vlasta Ratajová, Jaroslava Rolníková, 
MUDr.  Jan Sedláček, PhDr. Zuzana Spurná, Bohumila Stibůrková, Danica Ševčíková, Věra 
Tymichová, Alena Vanická, Jitka Víchová, Věra Vlková, Vladimír Vařeka, PhDr. Olga Wallo, 
Gabriela Wiňkovská, Libuše Žamberská 
Dary a dotace do 1.000 Kč: 
Obchodní akademie Česká Lípa – 4.A, Střední odborná škola 28. října Česká Lípa 
Materiální pomoc: 
Tiskárna Ralsko Mimoň – Jan Řeháček, Ježek – Software Česká Lípa, K. Psota Dobšice 
 

 
 
 

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). 
 

 
 
 

Upřímně děkujeme všem členům, kte ří uhradili členský p říspěvek na rok 2007 v minimální 
výši 250,- K č. Od 1.1.2008 je minimální ro ční členský p říspěvek 300,- Kč. Úhradu příspěvku 
nutno provést bankovním příkazem výhradn ě na náš níže uvedený účet, kdy variabilním 
symbolem je rodné číslo člena, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na každé poště). 

Bankovní spojení: GE Money Bank. Číslo účtu: 264503824/0600. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adresát 


