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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 399,56 Kč,  na který byl nárok jednou za rok při zakoupení pomůcky. Jaké jsou ceny 
speciálně upravených podprsenek znáte. Je nám hlavně líto žen, které s výbavou podprsenek 
začínají. Spousta žen na to nebude mít ! Kde bude jejich sebevědomí ? 

K K KA A AL L LE E EN N ND D DÁ Á ÁŘ Ř Ř 
Benefiční  akce  Pinda    Dne  12.09.2008  od  20:00  hodin  se  uskuteční  na  Pindě  u  Litovle 
benefiční akce ve prospěch ARCUSONKO CENTRA. Hrát budou dvě skupiny KRÁPNÍK a SAX. 
Vstupné : 70, Kč. 
Možnost zajištění levného ubytování hned na místě akce. 
Bližší informace na tel. 603 533 288. 

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.
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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. 

ZÁŠTITA: předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M.Vlček, Ministerstvo zdravotnictví 
ČR a Hlavní hygienik ČR 

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 nebo přihlášky zasílejte na informační centra: 
ARCUS –OC Česká Lípa a Ješov. Mobil: 603 533 288. 

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  Pobyt proběhl 

15.07. – 26.07.  ChorvatskoCrikvenica  7.650, Kč včetně plné penze 

24.07. – 04.08.  ChorvatskoCrikvenica  7.650, Kč včetně plné penze 

15.08. – 24.08.  ŠvýcarskoMelchtal  9.900, Kč polopenze + balíček místo oběda 

20.08. – 31.08.  ChorvatskoCrikvenica  11.950, Kč včetně plné penze 

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, 

08.10. – 18.10.  Slovensko  sanatorium Tatranská kotlina 8 000 Kč  včetně plné penze bez dopravy 
Slovensko – turistické ubytování  5 000 Kč  včetně plné penze bez dopravy 

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
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ITÁLIE – Palmová riviéra Alba Adriatica 

První  ozdravný  pobyt  v letošním  roce  se  uskutečnil  v ItáliiPalmová  riviéra  Alba  Adriatica  ve 
dnech 23.5. – 1.6.2008. 

Alba Adriatica je letovisko s krásnou dlouhou promenádou lemovanou palmami, piniovými háji a 
kvetoucími oleandry. Dlouhé a písčité pláže jsou pozvolným vstupem do moře. 
Tohoto pobytu se zúčastnilo jen 26 onkologických pacientů se svými rodinnými příslušníky. 
Počasí se vydařilo, v moři se dalo tuto dobu koupat! 
Ubytování bylo v apartmánovém domě ERTURIA. V apartmánu byly 3 samostatné pokoje (2 
lůžka +2 lůžka +12 lůžka), společný pokoj s kuchyňkou a koupelnou. Vzdálenost od moře byla 
jen asi 70m. 
Uskutečnily se i zájezdy, celodenní byl do Říma a Vatikánu. 
Stravování bylo s polopenzí, bylo dostačující i když někteří měli připomínky. 
Pobyt byl za doprovodu lékaře pana MUDr. Grulicha, nic se nikomu nepřihodilo. Překvapením 
bylo setkání s Aničkou Holátovou, která zpestřila pobyt ranní rozcvičkou.. 

CHORVATSKO ‐ CRIKVENICA 

Odborná garance pobytu  je zajištěna MUDr. Milenou Wittnerovou z Lymfocentra Karlovy Vary. 
Pacientům, kteří  jsou po ukončené onkologické  léčbě a  trpí  lymfedémem,  jsou minimálně dva 
roky  pojištěnci  VZP  ČR,  tak  jim  VZP  ČR  proplatí  částku  5.000  Kč  po  absolvování  pobytu  a 
potvrzení účasti našim sdružením a potvrzením diagnózy od MUDr. Wittnerové. 

CRIKVENICA    lázeňské  městečko  s  neobyčejně  příznivými  klimatickými  podmínkami,  s 
průzračným mořem a s bujnou středozemní vegetací, 2 km dlouhá písečná pláž s mělčinou a 
řada dalších oblázkových a kamenitých pláží, příjemná městská promenáda s řadou obchodů, 
restaurací a kaváren, s velkou nabídkou možností ke sportu a zábavě. Místní klima blahodárně 
působí na lidský organismus, můžete podniknout řadu příjemných procházek i zajímavých výletů 
do okolí. 

Letovisko Crikvenica leží na kontinentální části pobřeží Jaderského moře a ve vzdálenosti cca 
37 km  jižně od Rijeky. Komplex  i městečko se rozprostírají od moře až do úbočí zalesněných 
kopců, které chrání od větrů z pevniny stejně dobře,  jako  je od větrů z moře chrání protilehlý 
ostrov Krk. V nevelké vzdálenosti od Crikvenice se při vstupu do 40 km dlouhého údolí nachází 
romantické přístavní město Novi Vinodolski. 

Ubytování:  Thalassotherapia    hotelového  typu  ,  23  lůžkové  pokoje  s  vlastním  sociálním 
zařízením.  Hotel  se  nachází  cca  100  m  od  pláže.  Pláž  je  kombinovaná,  od  upravených 
betonových pláží přímo pod hotelem, až po pláže jemně kamenité.
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Stravování: zajištěno v jídelně hlavní budovy komplexu, stravování probíhá formou plné penze 
včetně zvláštního pitného režimu. Doprava: autobusem. 

Vybavení: V hotelovém komplexu se nachází malé hřiště, stoly na stolní tenis apod. Dále je zde 
široká nabídka pro provozování vodních sportů (např. potápění, windsurfing), půjčovna šlapadel 
aj.

Program pro pacienty s lymfedémem je pouze u termínu 20.8.  31.8.2008 a cena tohoto pobytu 
je 11.950, Kč. Pacienti musí mít potvrzení na přihlášce od lékaře, že trpí lymfedémem, pokud 
jsou min. 2 roky u VZP, dostanou po absolvování pobytu od VZP 5.000, Kč zpět. 

ŠVÝCARSKO – MELCHTAL 
Cena: 9 900 Kč  Termín: 15.08. – 24.08.2008 

Pobyt je určen pacientům po ukončené onkologické léčbě. Hlavní náplní ozdravného pobytu 
je turistika ve vysokohorském prostředí, přednášky lékařů a jiných odborníků, zdravotní cvičení, 
lymfodrenáže  pro  diagnostikované  pacienty,zábavná  činnost.  Pobyt  se  koná  za  doprovodu 
vedoucího pobytu, lékaře včetně odborného doprovodu. 

Ubytování  je  zajištěno  v  penzionu  Widderhuis  v 
malebné  horské  vesničce  Melchtal,  která  se  nachází 
cca 25 km pod Luzernem v nadmořské výšce 890 m. 
Penzion  je  celoročně  využíván  k  ozdravným pobytům 
alergických  dětí  a  dětí  s  dýchacími  potížemi,  protože 
se  jedná  o  velice  čisté  a  zdravotně  prospěšné 
prostředí,  nejčistší  oblast  ve  Švýcarsku.  V  celém 
objektu penzionu je zákaz kouření! 

Pobytové  místo  je  oblíbeným  východiskem  k  četným 
turistickým  trasám.  Nedaleko  je  lyžařské  středisko  s 
mnoha vleky, kabinkovou a sedačkovou lanovkou, která 
může  účastníky  pobytu  vyvézt  k  jezerům  až  do 
nadmořské výšky 1960 m, kde se nachází další lyžařské 
středisko. Je  to nádherné místo k provozování  turistiky 
po  vyznačených  trasách  v  okolí  jezer.  V  penzionu  je 
botárna,  kuchyně,  jídelna,  kuchyňka  s  varnou  konvicí, 
dvě učebny,  stolní  tenis,  stolní  fotbal,  televize  a  video. 

Na každém pokoji je umyvadlo s teplou a studenou vodou. Na každém patře jsou společné WC 
a sprchy. U penzionu se nachází hřiště a poblíž penzionu využíváme plně vybavenou tělocvičnu 
zdejší klášterní školy.
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Stravování – polopenze + balíčky místo oběda 

Cena  je pro všechny bez ohledu na pojišťovnu. Pouze  ti pacienti, kteří mají  lymfedém,  tak po 
absolvování pobytu a potvrzení našim centrem a lékařem, pokud jsou u VZP minimálně 2 roky, 
tak dostanou zpět od pojišťovny 5.000, Kč. 

Příspěvek  na  ozdravné  pobyty  pro  dospělé  s onkologickým  onemocněním  v remisi 
s lymfedémem pro pojištěnce VZP ČR 

Účel, cíl a rozsah projektu a medicínský přínos 
VZP ČR vnímá, že skupina onkologických pacientů s lymfedémem jako s následkem po léčbě karcinomu 
prsu nebo zhoubných nádorů v malé pánvi  je omezena v aktivním životě. Příspěvek na ozdravný pobyt 
umožní této skupině pojištěnců (především žen) navázat na mnohaletou tradici poskytování příspěvků na 
zahraniční ozdravné pobyty onkologických pacientů, kde se plaváním,  lymfodrenážemi,  lymfomasážemi 
a cílenou edukací přispívá ke zlepšení kvality jejich života. 
Cílová skupina 
Pojištěnec od 18 let věku včetně s onkologickým onemocněním v remisi, s následky po léčbě v podobě 
lymfedému, s dobou pojištění u VZP nejméně 2 roky, který absolvuje ozdravný pobyt v délce nejméně 7 
dní. 

Výše příspěvku 
Do výše 5 000 Kč na pojištěnce na pobyt a rok. 

Doba trvání 
Rok 2008 
Podmínky pro poskytnutí příspěvku 

• Doba pojištění u VZP minimálně 2 roky 
• Splnění základních podmínek 
• Potvrzení diagnózy onkologem, případně praktickým lékařem 
• Originál dokladu o úhradě ozdravného pobytu na konkrétního pojištěnce 
• Příspěvek  bude  vyplacen  po  absolvování  ozdravného  pobytu  na  základě  individuální  žádosti 

pojištěnce 

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 
Verdon, Antibes  – Marineland  (cvičené  kosatky,  delfíni,  tunel  se  žraloky,  tobogány),  Toulon  a 
Marseille, St. Tropez atd. Cena pobytu je včetně dopravy klimatizovaným autobusem.
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S S SA A AN N NA A AT T TO O OR R RI IIU U UM M M T T TA A AT T TR R RA A AN N NS S SK K KÁ Á Á K K KO O OT T TL L L I IIN N NA A A 
Program 
ARCUS – ONKO CENTRUM zajišťuje 

1)  Ozdravný pobyt se speciálním programem pro pacienty po ukončené onkologické léčbě 
s lymfatickými otoky. Pojištěnec VZP ČR, který splňuje podmínku alespoň dvou let u této 
pojišťovny, může čerpat u VZP po ukončení pobytu a jeho  potvrzení  částku 5000 Kč. 

2)  Ozdravný pobyt pro všechny pacienty po ukončené onkologické léčbě bez ohledu na 
pojišťovnu 

3)  Pobytu se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci a přátelé 

Poloha 

Areál  Sanatoria  se  nachází  v  zalesněné 
oblasti  na  úpatí  Belianských  Tater  v 
nadmořské  výšce  760  m  n.  m. 
Sanatorium  je  zaměřené  zejména  na 
léčebné  pobyty  pro  léčbu  respiračních 
chorob (astma, bronchitida, zápal plic). 

Autobusové a vlakové spojení: 

Zastávka : Spišská Belá 

Ubytování:  Dvoulůžkové  pokoje  s 
možností  jedné  přistýlky  s  vlastním 
sociálním  zařízením  (WC+sprcha), 
SAT/TV,  telefonem  a  rádiobudíkem. 
Pokoje  orientované  na  jižní  stranu 
mají  balkón.  Dvoulůžkové  apartmány 
s  možností  max.  dvou  přistýlek  s 
vlastním  sociálním  zařízením 
(WC+sprcha),  dvěma  samostatnými  pokoji(ložnice+obývací  pokoj),  SAT/TV,  telefonem, 
rádiobudíkem.  Apartmány  orientované  na  jižní  straně  mají  balkón.  Pokoje  kategorie  Turist   
dvoulůžkové  pokoje  s  vlastním  sociálním  zařízením  (WC+sprcha)  a  balkónem.  SAT/TV  je  ve 
společenské místnosti na patře. 

Vybavení: 

Dvě  jídelny,  sauna,  relaxační  bazén,  masáže, 
společenská místnost s TV, knihovna s čítárnou.
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Stravování 

Strava je poskytována ve dvou jídelnách s kapacitou 50 a 
100  osob.  Snídaně  jsou  formou  bufetu,  večeře  jsou 
servírované  s  možností  výběru  ze  23  jídel.  Možnost 
dietní stravy. 

Doporučení 

V současné době je prostředí zejména vhodné pro léčbu 
respiračních  a  srdečních  onemocnění. Areál  je  vhodný  také  pro  strávení  rodinné  rekreace  ve 
zdravém a příjemném prostředí. 

Speciální nabídka 

Sanatórium  Tatranská  Kotlina  využívá  Belianskou 
jeskyni  pro  unikátní  speleoterapii.  Vchod  do  jeskyně 
leží v nadmořské výšce 890 m a výstup k jeskyni trvá 
asi  2030  minut.  V  letním  období  pro  vyznávače 
cyklistiky  je  v  blízkém  okolí  dostatek  značených 
cykloturistických  tras.  V  těsné  blízkosti  se  nachází 
různé turistické trasy, horské a vysokohorské turistiky 
a  v  okolí  cca  50km  je  množství  zajímavých 
pamětihodností Ľubovniansky hrad, Pieniny, Osturňa, 

Kežmarok, Levoča, Spišský hrad.... 

Platební karty: 

Služby: 

Sanatorium nabízí RELAX procedury, které zahrnují  klasické a reflexní masáže, vodoléčbu, 
podvodní masáže, vířivé koupele, perličkové koupele, skotské střiky, šlapací koupele, 
parafínové zábaly, elektroléčbu, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapie, léčba polarizovaným 
světlem, rehabilitační procedury zaměřené na dýchací ústrojí, dechové cvičení v Belianské 
jeskyni, posilovna a tělocvičnu, biliard. Je tu i vlastní kaplička.
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Okolí: 
Tatranská Kotlina je nejvýchodněji položenou osadou na úpatí Vysokých Tater. Osada je 
obklopená přírodními  zajímavostmi Belianskych Tatier – Belianska Jaskyňa, hřeben 
Belianskych Tatier, krasový průsmyk Kotliny, rezervace – Pálenica, Jedliny, Belianske Lúky, 
Mokriny a další. 
Sanatorium v Tatranskej Kotline n.o., je umístněné v zalesněné oblasti, pod Kobylím vrchem v 
Belianskych Tatrách v nadmořské výšce 765 m.n.m.. Podnebí má vysokohorský charakter s 
nízkým výskytem mlhy. Území Tatranskej Kotliny má statut klimatických kúpeľov. 
Zařízení je na okraji osady, v ústraní od ostatních usedlostí, uprostřed jehličnatých lesů. 

Termín pobytu: 

8.10. – 18.10.2008 

Cena pobytu: 

5000 Kč  turistické ubytování s plnou penzí 
8000 Kč  ubytování na dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 

s plnou penzí 

Doprava: Individuální, cílová stanice Spišská Belá 

Přihlášky: ARCUSOC, informační místo Ješov 24, 783 24 Slavětín, 
Mobil: 603533288 
Email:jana.kozelska.arcus@email.cz 

Příspěvek  na  ozdravné  pobyty  pro  dospělé  s onkologickým  onemocněním 
v remisi  s lymfedémem  z VZP ČR 

Výše příspěvku 
Do výše 5 000 Kč na pojištěnce na pobyt a rok. 

Doba trvání 
Rok 2008 

Podmínky pro poskytnutí příspěvku 
• Doba pojištění u VZP minimálně 2 roky 
• Splnění základních podmínek 
• Potvrzení diagnózy onkologem, případně praktickým lékařem 
• Originál dokladu o úhradě ozdravného pobytu na konkrétního pojištěnce 
• Příspěvek  bude  vyplacen  po  absolvování  ozdravného  pobytu  na  základě  individuální 

žádosti pojištěnce 

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
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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  (stačí vystřihnout či kopírovat) co nejdříve na naše informační 
místo  v  České  Lípě.  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, Ješov 24, 783 24 Slavětín 
ARCUS–ONKO CENTRUM, Česká Lípa Náměstí Osvobození 451 470 01 Česká Lípa 1 

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 Koželská 

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: pliczkova.arcus@email.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 
Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany – Úřadu vlády ČR za poskytnutí dotace. 

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, Na Slovance 1963/42a, 182 00 Praha 8  Libeň. 
Telefon i fax:  487 522 259. Email: info@arcus‐oc.org , Webové stránky: www.arcusoc.org. 
Tisk: Tiskárna Ralsko . Uzávěrka: 07. 07. 2008. Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Praha.


