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S S SL L LO O OV V VO O O  Ú Ú ÚV V VO O OD D DE E EM M M 
Vážení a milí členové, 
letošní rok je jedním pro naše sdružení nejnáročnějším rokem za posledních téměř 15 let. Ano , 
v letošním roce slaví naše centrum 15 let činnosti. Je smutné, že právě v tomto jubileu musíme 
konstatovat,  že  místo  aby  se  situace  našich  onkologických  pacientů  zlepšovala,  tak  pacienti 
přichází o  pomoc,  která  jim byla  poskytována    jak  ve  formě některých  příspěvků na pomůcky 
nebo  na  ozdravné  pobyty.  Stejně  tak  nové  požadavky  akreditace  na  sociální  služby  donutily 
naše centrum zrušit sociální služby, které jsme poskytovaly od počátku vzniku naší organizace 
ARCUS – ONKO CENTRUM. Protože  jsme  nezískali  žádnou dotaci  na  náš  časopis,  budeme 
poskytovat  informace  především  cestou  webových  stránek  www.arcusoc.org  a  doufáme,  že 
každý z Vás má možnost se podívat na naše stránky když ne přímo tak s pomocí  rodiny nebo 
městské knihovny. Budeme však nadále usilovat  o podporu onkologických programů a doufáme 
také ve Vaši podporu. 
Přáním  nejen  hodně  zdraví  ale  také  štěstí    Jana  Kožeská,  předsedkyně  představenstva, 
signatářka Pařížské charty proti rakovině 

V V VÝ Ý ÝR R RO O OČ Č ČÍ Í Í 
7 let Pařížské charty proti rakovině 
Před  sedmi  lety  ve  dnech  3.    4.  února  2000  se  více  než  100  mezinárodních  vládních 
představitelů,  zástupců pacientských organizací  a  společností  na  výzkum  rakoviny  zavázalo  k 
celosvětovému  boji  proti  rakovině  a  to  podepsáním  Pařížské  Charty  na  prvním  Světovém 
summitu proti rakovině. Foto z podepisování charty v prezidentském paláci na titulní straně. 

P P PO O OM M MŮ Ů ŮC C CK K KY Y Y 
ZMĚNY V ÚHRADĚ POJIŠŤOVEN PRO ŽENY 

Od 1.4.2008 neproplácí pojišťovny poukazy na kapsu bavlněnou do podprsenky (kód 
0011189) 144,28 Kč  a obal na epitézu (0011190) 255, 28 Kč , kromě toho je doplatek na 
klasickou epitézu 58,Kč. Sazebník VZP se léta měnil vždy k 1.7.,kdy se snižovala hodnota 
poukazu. Od 1.4.2008 se bude měnit čtvrtletně. 
Jde však o to, že k 31.12.2007 byl ženám po ablaci prsu odebrán příspěvek do výše 200,Kč, 
který dostávaly měsíčně od Městského úřadu. Od 1.4.2008 je jim odebrán další příspěvek v 
hodnotě 399,28 Kč,  na který byl nárok jednou za rok při zakoupení pomůcky. Jaké jsou ceny 
speciálně upravených podprsenek znáte. Na klasickou epitézu již je nyní doplatek.  Je nám 
hlavně líto žen, které s výbavou podprsenek začínají. Spousta žen na to nebude mít ! Kde bude 
jejich sebevědomí ? Onkologické organizace by měly pro to něco udělat, aby se situace pro tyto 
ženy nezhoršovala.
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Z Z ZE E E Ž Ž ŽI I IV V VO O OT T TA A A A A AR R RC C CU U US S SU U U 
TABUBU – 55ti minutový filmový dokument 

TABUBU je pozoruhodným nahlédnutím do duše žen, které onemocněly rakovinou prsu. 
Režisérka Svatava Maria Kabošová se zamýšlí nad psychickými a duchovními aspekty a jejich 
souvislostí s možností uzdravení. Upozorňuje na duchovní příčiny nemocí a přináší 
pozoruhodně otevřená a upřímná svědectví žen. Autorka zaznamenávala výpovědi žen již od 
roku 1999. Její film z cyklu Curriculum vitae „Když jde o život“ (ČT, 1999) motivoval řadu 
pacientek k pozitivní změně. Tabubu volně navazuje na tento předcházející dokument. 
Zaměřuje se na téma, které je v médiích stále tabuizováno: utrpení a smrt. Přesto nejde o žádný 
depresivní , či tíživý dokument. Tvůrcům se podařilo zachytit spontánní radost lidí, kteří se již 
dokáží těšit z každého dne a naplnit pocitem naděje i celý film. Autorku zaujala sdílená lidská 
zkušenost, prožitky z klinické smrti a další trancendentální zkušenosti pacientek, které způsobily 
v jejich životě zásadní změnu a otevřely jim cestu k uzdravení. Z více než stovky 
zaznamenaných intimních výpovědí zvolila ty nejzajímavější. 
O svém boji s rakovinou vypráví také režisérka a spisovatelka O. Walló, Jana Koželská, 
zakladatelka ARCUS   ONKO CENTRA a organizátorka ozdravných pobytů pro onkologické 
pacienty. Spolu s dalšími pacienty, psychology a lékaři upozorňují na řadu předsudků, na 
psychosociální souvislosti a také na nutnost zabývat se i následnou péčí pacientů a jejich 
resocializací. 
V České republice v této chvíli žije již více než 400 000 diagnostikovaných onkologických 
pacientů. TV NOE je první televizí, která chce těmto lidem i jejich rodinným příslušníkům podat 
pomocnou ruku v podobě interaktivních televizních pořadů. Pořad by měl otevřít dialog a prostor 
pro vznik další série dokumentů, které budou reflektovat skutečnou potřebu onkologických 
pacientů a jejich rodinných příslušníků. Projekt vznikl s laskavou podporou Středočeského kraje, 
v koprodukci MEDIA FILM a TELEPACE. 

K K KA A AL L LE E EN N ND D DÁ Á ÁŘ Ř Ř 
06.02.2008 
V  zahradách  pod  Pražským  hradem  byl  zahájen  první  ročník 
Onkologického filmového festivalu OFF 2008 

(Praha, 6. února) Zpěvák Ladislav Kerndl se stal hlavním patronem Onkologického filmového 
festivalu (OFF), který pod záštitou České onkologické společnosti ČLS J. E. Purkyně vyhlásila 
biotechnologická společnost Amgen. Motivem festivalu je podpora boje proti onkologickým 
onemocněním a přispění k jejich prevenci. 

ONKOLOGICKÝ FILMOVÝ FESTIVAL ( OFF) 

Onkologický filmový festival je filmová soutěž, která si klade za cíl ukázat prostřednictvím filmu a 
videa, co pro život znamená diagnóza a léčba nádorového onemocnění, jak se pacientům 
změnil a mění život a jaký dopad to má na jejich soukromý i pracovní život.
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Společnost Amgen, jako významná biotechnologická firma, která vyvíjí a prodává onkologické 
léky by ráda přispěla ke zviditelnění tohoto tématu u nejširší veřejnosti a nepřímo tak přispěla ke 
zlepšení včastného záchytu a prevence nádorových onemocnění, jakož i k usnadnění a 
odtabuizování celospolečenské diskuze na toto téma. 

Ústředním tématem a námětem krátkých filmových snímků by měli být pacienti a jejich boj s 
nádorovým onemocněním. Nechceme se však zaměřit pouze na diagnózu, léčbu a bolest s ní 
spojenou, ale také na pozitivní stránku, tj.úplné vyléčení, naději a podporu dalšího života těchto 
pacientů. 

Snímky bude hodnotit odborná porota složená z řad umělecké i lékařské veřejnosti a zástupců 
vyhlašovatele, kterým je společnost Amgen. 

Seznam porotců Onkologického filmového festivalu – OFF 2008: 

• MUDr. Zuzana Kaifoszová, MBA 
• Jana Koželská 
• Monika Kvasničková 
• Marie Retková 
• Igor Chaun 
• Láďa Kerndl 
• Doc. MUDr. Tomáš Kozák, PhD. 
• Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 

Pořadatelem je společnost Protocol Service a nad projektem již převzala záštitu Česká 
onkologická společnost JEP. Mediálními partnery soutěže jsou Radiožurnál a časopis Zdraví. 

Více informací naleznete také na internetové adrese soutěže https://www.oncofilmfest.cz 

06.02.2008 
Zahájení Onkologického filmového festivalu OFF 2008 

Dne 6. února 2008 v 11 hod v Galerii Ledeburského paláce proběhla tisková konference k 
zahájení Onkologického filmového festivalu OFF 2008. Setkání se zúčastnili zástupci 
společnosti AMGEN, České onkologické společnosti a pacientské organizace. Garantem 
projektu je pan Ladislav Kerndl. 

N N NO O OV V VI I IN N NK K KY Y Y 
Jarní regenerace těla 
Společnost Planta Medica  nabízí Zianica DETOX, Zianica HEPAR a zdarma Zianica 
PHLOGIST za zvýhodněnou cenu v akci do 31.5.2008 za 550, Kč. Balíček  zakoupený v tomto 
období nabízí jarní regeneraci těla, prospívá pročištění a zlepšení metabolismu metodou 
detoxikace. Bližší informace v našem informačním centru ARCUS – ONKO CENTRUM Česká 
Lípa nebo na www.zianica.com
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Na loňském onkologickém kongresu ve Znojmě se účastníci měli  možnost seznámit 
s novinkou infračervených topných systémů. Proto uvádíme některé zajímavosti o tomto 
ekologickém vytápění. 

TEPELNÉ VLNY   JINÁ DIMENZE VYTÁPĚNÍ: Už v  roce 1800 William Herschel dokázal,  že 
teplovlnné  záření  je  dlouhovlnné  záření,  které  přichází  od  slunce. Vychází  z  každého  teplého 
tělesa a je schopno ohřát hmotu ve svém okolí. Obvykle teplá voda, plyn nebo elektrické topení 
předávají své teplo převážně konvekčně – teplé plochy předávají teplou energii prostřednictvím 
nosičů  tepla  (okolního  vzduchu)  do  prostoru.  Avšak  rozhodující  je  podíl  tepelného  sálání  pro 
pocit naplněného prostorového klimatu. Na tomto fyzikálním způsobu prostřednictvím vysokého 
podílu tepelných vln je založen princip kachlových kamen. 

JE TEPLOVLNNÉ TOPENÍ VYNÁLEZEM DNEŠNÍ DOBY?: Ne. Topení na bázi tepelných vln je 
tak staré, jako člověkem používaný oheň, kámen, hlína a později kachlová kamna vydávající 
i v dnešní době pohodové teplo. Jako první centrální topení bylo známo hypokaustální topení 
Římanů. Pracovalo na bázi teplovlnného topení s ohledem na přírodní způsob života a zdravého 
bydlení. Přicházejí dlouho zapomenuté metody vytápění opět do naších domů a bytů v této 
moderní době? Nového na teplovlnném topném systému je způsob, jakým vznikají tepelné vlny. 
Za pomoci elektrické energie a speciálního karbonového vlákna, které je vyráběno pro kosmický 
průmysl je dosaženo zdravého, výhodného a energii šetřícího tepla. 

PROČ JE PŘI TEPLOVLNNÉM TOPENÍ LEPŠÍ PROSTOROVÉ KLIMA?: Protože není 
spotřebováván kyslík a ani prostorový vzduch není vysušen nebo spálen. Nedochází k žádnému 
spalování, při kterém je spotřebováván kyslík. Teplo vzniká prouděním elektrického proudu v 
nekovovém vodiči, který je uzavřen ochrannou izolací nosného plata. Vzduch se nevysušuje, 
neboť tepelnou deskou vydané tepelné vlny procházející vzduchem aniž by změnily fyzikální 
stav. 

JAKÉ JSOU NEDOSTATKY TOPNÉHO SYSTÉMU, KTERÝ PRACUJE NA PRINCIPU 
CIRKULACE VZDUCHU?: Některé mají zcela povážlivé důsledky na zdraví (vyschlý spálený 
vzduch, zvířený prach, horká hlava, studené nohy aj.) Všechny systémy, které převážně ohřívají 
vzduch (tzv. černé teplo), pracují na principu cirkulace vzduchu. Vzduch je ohříván, stoupá 
vzhůru a poté je doprovázen studeným vzduchem, který následně je zase ohříván, čímž dochází 
ke koloběhu. Tímto způsobem je možno prostor vytápět. Čím je vyšší teplota vzduchu, tím 
dochází k většímu úbytku vlhkosti a k větší vířivosti domácího prachu, pylu, bakterií atd., které 
jsou zachyceny proudy vzduchu a rozmísťovány do celého prostoru. Následky: Vysoká teplota 
vzduchu, suché a znečištěné prostorové klima, které se odráží negativně na našem organismu a 
pohodě.Jak tyto následky zmírnit, závisí od bytových podmínek a následné spotřeby elektrické 
energie. Ještě daleko horší je to v případě, kdy je používán ventilátor. Nejen že vířivost prachu a 
úbytek vlhkosti se mnohonásobně zvyšují, ale také vysoká provozní teplota přístroje může 
domácí prach přeměnit např. částečně v saze a ty následně vpravit do prostoru. Též vznikají 
teplotní diference mezi podlahou a stropem někdy až o 10 °C a mnozí z nás mají proto stále 
pocit studených nohou. 

Pokud  Vás  zajímají  další  informace    o  tomto  výhodném  zdroji  tepla,  naleznete  je  na 
www.redwell.cz
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E E ED D DU U UK K KA A AC C CE E E                                                                           
M M ME E EZ Z ZI IIN N NÁ Á ÁR R RO O OD D DN N NÍ ÍÍ O O ON N NK K KO O OL L LO O OG G GI IIC C CK K KÝ Ý Ý K K KO O ON N NG G GR R RE E ES S S Z Z ZN N NO O OJ J JM M MO O O 
2 2 21 1 1. ..  2 2 22 2 2. .. 1 1 11 1 1. .. 2 2 20 0 00 0 08 8 8 

TÉMATIKA: 
„ Prevence v onkologii a její etické aspekty“  
Může být prevence v onkologii efektivní a současně etická? 
Dvoudenní mezinárodní kongres za účasti tuzemských a zahraničních specialistů, odborné 
veřejnosti a pacientů. Poprvé také rozšíříme spektrum účastníků o zdravotní sestry. 

Témata  seminářů  a  prezentací  jsou  již  tradičně  zaměřena  na  oblast  prevence  onkologických 
onemocnění.  Již  třetím  rokem  budou  otevřeně  o  onemocněních,  pacientech  a  prevenci 
diskutovat  lékaři, psychologové, zdravotní sestry  i  samotní pacienti. Díky přidělení  „odborných 
kreditů“,  prezentaci  novinek  a  účasti  tuzemských  i zahraničních  kapacit,  očekáváme,  tak  jako 
každoročně, i v r. 2008 velký zájem odborné i laické veřejnosti a médií. 

POŘADATEL: 
Občanské sdružení ARCUS  ONKO CENTRUM Praha 
Informační centra Česká Lípa  – Znojmo  Ješov 
Jana Koželská – ředitelka, nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty proti 
rakovině 

OBSAZENÍ: 
prezident kongresu: 
MUDr. Dalibor Štambera 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: 
účast přislíbili a v jednání jsou přední tuzemští a zahraniční odborníci: 
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., 
Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc., 
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., 
Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., 
Doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., 
Doc. MUDr Milada Emerová, CSc. 
a další 

MÍSTO KONÁNÍ: 
Areál Louckého kláštera ve Znojmě 

Společenský večer a občerstvení: 
ve  spolupráci  s  firmou  Znovín 
Znojmo, a. s. 

Bližší informace na www. onkongres.cz.
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O O OZ Z ZD D DR R RA A AV V VN N NÉ É É P P PO O OB B BY Y YT T TY Y Y 
Pro rok 2008 jsme pro Vás připravili tyto ozdravné pobyty. 

Termín pobytu  Místo pobytu  Cena 
23.05. – 01.06.  Itálie – Palmová riviéra Alba Adriatica 5.990, Kč 
29.08. – 07.09.  Francie – Port Grimaud  5.690, Kč + polopenze 1.900, 
05.09. – 14.09.  Francie – Port Grimaud  5.490, Kč + polopenze 1.900, 
08.11. – 18.11.  ČR – Karlovy Vary  5.500, Kč + 150, LP* 

• lázeňský poplatek (neplatí držitelé průkazky ZTP) 
• Veškeré  přihlášky  posílejte  na  kancelář  v  České  Lípě,  nám.Osvobození  451,  470  01 

Česká Lípa, email: pliczkova.arcus@email.cz , tel.487 522 259, mobil 603 208 312. 

Pobyty  v Chorvatsku a Švýcarsku dosud  nejsou  schválené VZP ČR. Ústřední VZP ČR   naše 
žádosti opět odložila. 

ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA ALBA ADRIATICA 

Termín: 23.5. – 1.6.2008 
Cena: 5.990, Kč 

Cena zahrnuje: 

• dopravu zahraničním autobusem s WC a klimatizací 
• pojištění na léčebné výlohy v zahraničí 

/osoby nad 70 let si doplatí zvýšené pojištění/ 
• 7 x ubytování v apartmánech 
• 7 x polopenze 
• služby delegáta v místě pobytu 
• pojištění CK proti úpadku 

ARCUSONKO CENTRUM zajišťuje účast lékaře na tomto pobytu. 
Rekondiční pobyt je určen pacientům po ukončené onkologické léčbě a jejich rodinám. 

TRASA: OSTRAVAOLOMOUCPŘEROVBRNO 

Popis místa pobytu 
Palmovou riviérou se nazývá oblast mezi přímořskými letovisky 
San Benedetto del Tronto a Alba Adriatica cca 100 km jižně od 
Ancony. Nejvyšší koncentrace palem v Evropě propůjčuje této 
oblasti exotický ráz a spolu se širokými písčitými plážemi a 
blankytným mořem, řadou kulturních a historických památek zaručuje prožití příjemné a krásné 
dovolené.
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Alba  Adriatica  je  oblíbené  letovisko  s  krásnou  dlouhou  promenádou  lemovanou  palmami, 
piniovými  háji  a  kvetoucími  oleandry.  V  pozadí  letoviska  se  tyčí  pohoří Gran  Sasso,  které  je 
vyhlášeným  národním  parkem. Dlouhé  a  písčité  pláže  s  pozvolným  vstupem  do moře  patří  k 
nejčistším  a  nejkrásnějším  v  této  oblasti.  Mezi  převažujícími  placenými  plážemi,  které  nabízí 
bary,  sociální  zařízení,  hřiště,  dětské  atrakce… najdete  volné pláže  se  vstupem zdarma. Své 
služby nabízí  kavárny,  obchody,  pizzerie… Ve  volném čase  lze  navštívit  park  pro  děti,  využít 
půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek, procházet se nebo prohánět na bruslích či kolech po dlouhé 
promenádě…Večer  zvou  k  zábavě  diskotéky,  bary  s  karaoke…  Jedenkrát  týdně  se  koná 
městský trh s širokou nabídkou zboží. 

Ubytováníí 

• Apartmánový dům ETRURIA 
• vzdálenost od pláže 70 m 
• celkem 9 apartmánů s celkovou kapacitou 49 lůžek 
• 3 samostatné pokoje / 2 lůžka + 2 lůžka + 1  2 lůžka/, 

společný pokoj s kuchyňkou, koupelna s WC a vanou, 
prostorný balkon 

• apartmány jsou nově zrekonstruovány a účelně 
vybaveny 

• třípatrový dům v uzavřeném areálu, parkování u domu 

Sportovní areál 
/využití za poplatek/ 

• krytá venkovní hala, hřiště s betonovým povrchem pro volejbal a basketbal, tělocvična, 
tenisové kurty, fotbalové hřiště s umělým povrchem. Vhodné pro skupiny aerobiku, oddílů 
se sportovním zaměřením... 

Fakultativní výlety objednávky a úhrada v místě pobytu u delegáta CK 

• Aquapark Onda Blu – vodní park s velkým počtem vodních atrakcí 
• Řím – hlavní město Itálie s nesčetnými historickými a kulturními památkami 
• Ascoli Piceno – typické starobylé italské městečko 

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 
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
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Verdon, Antibes  – Marineland  (cvičené  kosatky,  delfíni,  tunel  se  žraloky,  tobogány),  Toulon  a 
Marseille, St. Tropez atd. Cena pobytu je včetně dopravy klimatizovaným autobusem. 

ČESKÁ REPUBLIKA – KARLOVY VARY 

Oblíbené  pobyty  se  uskuteční  v  lázeňských  domech  Lázní  Bohemia.  Ubytování  je  ve 
dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, televizí, ledničkou a telefonem. Cena pobytu je 
včetně plné penze, při obědě a večeři  je bohatá nabídka zeleninových salátů. Z velké nabídky 
jídel si  každý účastník vybere podle své chuti. Vynikající  je pití  teplých karlovarských  léčivých 
pramenů. Účastníci,  kteří  si u svého  lékaře obstarají Poukaz na ošetření FT, absolvují během 
pobytu léčebné procedury. V místě pobytu jsou nemalé možnosti vycházek a plavání, obdobně 
večerů bohatých na kulturní zážitky, návštěva divadla, solné jeskyně. Lázeňský poplatek ve výši 
150, Kč, který se netýká držitelů průkazky ZTP, se hradí až přímo na místě pobytu. 

OSTATNÍ INFORMACE 

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. U  zahraničních 
pobytů  je  v  ceně  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. 

PŘIHLÁŠKY 

Po zkušenostech z minulých  let doporučujeme zájemcům o účast na uvedených pobytech zaslat pečlivě 
vyplněnou  a  podepsanou předběžnou přihlášku  (stačí  vystřihnout  či  kopírovat)  co  nejdříve  na naše 
informační  místo  v  České  Lípě.  U  pobytů  do  Francie  a  Itálie  je  nutné  současně  zaslat  zálohu  ve  výši 
2.000, Kč. Úhradu  lze provést bankovním příkazem výhradně na náš účet číslo 264503824/0600 u GE 
Money Bank, kdy variabilním symbolem je rodné číslo plátce, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na 
každé poště). 

ARCUS – ONKO CENTRUM, nám. Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa 
Předběžná přihláška na ozdravný pobyt 
Místo pobytu:  Termín pobytu: 

Jméno:  Příjmení:  Titul: 

Datum narození:  Rodné číslo: 

Adresa:  PSČ: 

Telefon:  Email: 

Zúčastnil(a) jste se již některých našich ozdravných pobytů v roce 2007? Pokud ano, uveďte místo a termín posledního pobytu. 

Datum:  Podpis:
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ARCUS  ONKO CENTRA 
ARCUS – ONKO CENTRUM SÍDLO 
Adresa: Na Slovance 1963/42a 

182 00 Praha 8 

Bankovní spojení: GE Money Bank 
číslo účtu: 264503824/0600 

Předsedkyně představenstva: Jana Kožeská 

E‐mail: praha@arcus‐oc.org 

Místopředsedkyně: Ilsa Pliczková 

Webové stránky: http://www.arcus‐oc.org 

ARCUS – ONKO CENTRUM 
INFORMAČNÍ MÍSTO ČESKÁ LÍPA, LIBERECKÝ KRAJ 
Adresa: Náměstí Osvobození 451 

470 01 Česká Lípa 1 

Kontaktní jméno: Ilsa Pliczková 
Centrum technické pomoci 
výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu 
přihlášky na ozdravné a rekondiční pobyty 

Telefon/fax: 487 522 259 487 825 802 

E‐mail: info@arcus‐oc.org 
pliczkova.arcus@emial.cz 

Webové stránky: http://www.arcus‐oc.org 

Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 15.00 a dle dohody 

ARCUS – ONKO CENTRUM 
ÍNFORMAČNÍ MÍSTO ZNOJMO, JIHOMORAVSKÝ KRAJ 
Adresa: Nemocnice Znojmo p.o. 

MUDr. Jana Janského 11 
669 02 Znojmo 

Kontaktní jméno: Jarmila Ducká 
mobil: 728 916 783 (9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00) 

Kontaktní jméno: Marie Čechová 
mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00) 

Telefon/fax: 515 215 515 

E‐mail: arcus@nemzn.cz 

Webové stránky: http://www.arcus‐oc.org 

Hodiny pro veřejnost: úterý 14.00 až 17.00 

ARCUS – ONKO CENTRUM 
INFORMAČNÍ MÍSTO JEŠOV, OLOMOUCKÝ KRAJ 
Adresa:  Ješov 24, 783 24 Slavětín 
Kontaktní jméno: Jana Koželská 

Telefon/fax: 603 533 288 

E‐mail: E‐mail: jana.kozelska.arcus@email.cz 
E‐mail: jana.kozelska@arcus‐oc.org
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DĚKUJEME 
Přehled sponzorských darů a dotací v roce 2007 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  Ústředí Praha. 

Dary a dotace do 1.000.000 Kč: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 
Astra Zeneca, Praha 
JANSSEN CILAG spol. s r.o. Praha 

Dary a dotace do 100.000 Kč: 
International School of Prague spol. s r.o. Praha. 

Dary a dotace do 50.000 Kč: 

Liberecký kraj, CK Iríny Tours, Černíková M., Mgr., N.Strašecí 

Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Obchodní akademie, Česká Lípa,SOŠ + OÚ, Česká Lípa, 
Aliance českých organizací,  Město Znojmo 
M.Baltaretuová, Praha, Blechová M., Mgr., Znojmo, Blecha L.,Mgr., Znojmo, Bočková J., 
Brych B., Nový Bor, Černohorská O., PaeDr., Praha, Doležalová K., Velké Meziříčí, Feit V., 
MUDr.,,Filáčková J., PhDr., Praha , Fišerová J., MUDr., Ústí nad Labem, Fricová J., Chomutov, 
Grulich J., MUDr., Litomyšl, l Hacklová M., MUDr., Praha, Hauerová V., MUDr., Přímětice, 
Havelková M., Praha, Hofhans P., Trutnov, Holátová A., Litomyšl, Hoppová J., Mgr., Lovosice, 
Hůlková V., Mgr., Třebechovice, Janků O., MUDr., Litoměřice, Kapustová H., Slušovice, 
Koželská J., Ješov, Kostka K., Kravaře, Kubištová J., Česká Lípa, Kupková V., Praha, Laníková 
M., Opava, Málek J., Hostěradice, Mezlík Z., Třebíč,Milerová J., Bc., Liberec, Mišianíková Z., 
Znojmo, Muchová M., Praha, Obžerová B., Mimoň, Pech V., Ing., Teplice, Petržilková L., 
Litoměřice, Pisarská M., Liberec, Piškulová M., Týnec, Procházková V., Praha, Rákosníková Z., 
MUDr., Železný Brod, Rolníková J., Vrbovec, Ratajová V., Praha,  Sedláček J., MUDr., Znojmo, 
Spurná Z., PhDr., Brno, Stibůrková B., Znojmo, Ševčíková D., Praha, Tymichová V., Smržovka 
Vanická A., Česká Lípa, Vařeka V., Ješov, Víchová J., Frýdštejn, Vlková V., Doubrava, Walló O., 
PhDr., Praha, Winkovská G., Praha, Žamberská L., Litoměřice 
Materiální pomoc: 

Ježek software, s.r.o. Česká Lípa, K.Psota Dobšice
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J J JA A AK K K N N NÁ Á ÁM M M M M MŮ Ů ŮŽ Ž ŽE E ET T TE E E P P PO O OM M MO O OC C CI I I? ? ? 
Finanční dary a materiální pomoc. 
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. 
Od 1. 1. 2008  je minimální  roční členský  příspěvek 300, Kč. Úhradu členského příspěvku 
doporučujeme  provést  bankovním  příkazem  výhradně  na  náš  níže  uvedený  účet,  kdy 
variabilním symbolem je rodné číslo člena.  Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA: 

GE Money Bank. Číslo účtu  264503824 / 0600. 
Dalším způsobem úhrady je platba složenkou typu C, které jsou k dispozici na každé poště. 
Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v naší kanceláři v České Lípě. 

Adresát 

ARCUS – MĚSÍČNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM 
Vydavatel:  ARCUS – ONKO CENTRUM, náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. 
Telefon i fax:  487 522 259. Email: iinfo@arcus‐oc.org , Webové stránky: www.arcusoc.org. 
Tisk: Tiskárna Ralsko . Uzávěrka: 20. 04. 2008. Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Česká Lípa.


