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Vážení a milí čtenáři,

 přinášíme Vám letošní první číslo našeho časopisu. Loňský rok byl pro 
nás finančně nejnáročnějším za posledních 15 let činnosti našeho sdružení. 
Vloni poprvé jsme pořádali ozdravné pobyty na které jsme nedostali žádnou 
dotaci a tak nám vznikla největší finanční ztráta, jakou naše sdružení nikdy 
nemělo. V letošním roce, kdy každý den slyšíme hovořit o celosvětové finanční 
krizi, máme velké obavy, jak  udržet naše projekty ve prospěch lidí, kteří si 
procházejí nebo prošli léčbu zhoubného nádorového onemocnění. Proto 
prosím se snažte sledovat naše webové stránky www.arcus-oc.org, kde 
naleznete aktuální informace o naší činnosti, protože nevíme, jak se nám 
podaří sehnat finanční prostředky na tisk a poštovné. Pevné telefonní linky 
jsme zrušili a stále se snažíme omezit výdaje, aby byly co nejnižší. Je také na 
vás, jak nám pomůžete zabezpečit naše aktivity.

Jana Koželská, předsedkyně představenstva

Setkání v roce 2008  - Liberecký kraj 

vánoční setkání v DPS Luká Koželská a Mgr.Podhorná
v DPS Luká

Vánoční setkání  ARCUS – OC v roce 2008

Olomoucký kraj
Luká

 V úterý 9.12.2008 od 17 hod. se uskutečnilo vánoční setkání občanského 
sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM s Janou Koželskou - předsedkyní představenstva 
a Mgr.Jarmilou Podhornou z Brodku u Konice v DPS.
 V programu se účastníci tohoto setkání dozvěděli o výrobě a využití 
bylinných tinktur z pupenů rostlin a informace o připravovaných akcích našeho 
centra na rok 2009. K dispozici tu byly brožury, které vydalo naše centrum pro 
onkologické pacienty a v rámci prevence. Přímo z tiskárny zde všichni dostali 
nové číslo občasníku ARCUS. Plný sál účastníků také pozdravil starosta Litovle 
pan Vojtěch Grézl, který byl potěšen, že naše centrum změnilo sídlo z Prahy 
do Ješova. Přítomný byl také starosta Luké pan František Lakomý a starosta 
z Polomí pan Slávek Pišťák. Nechybělo ani občerstvení pro účastníky, které 
připravil pan Jan Hejný. Díky panu starostovi Luké jsme mohli uspořádat toto 
první vánoční setkání v Olomouckém kraji. Naše sdružení pokračuje vánočními 
setkáními ve Znojmě, v Praze a v České Lípě. Bližší informace na www.arcus-oc.
org.

Foto z akce: Vladimír Vařeka
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Jihomoravský kraj
Znojmo

 Vánoční setkání ARCUS - ONKO CENTRUM Znojmo dne 12.12.2008 
Závěrem roku vedení informačního místa ARCUS - ONKO CENTRUM Znojmo 
uspořádalo pro své členy přátelské posezení spojené s odbornou přednáškou  
Mgr. Valenty J.

Středočeský kraj
Praha

 Ve čtvrtek 18.12. od 16 hod. se konalo Vánoční setkání pod hvězdami 
Pražského Planetária.
 Program zahájil  Ing. Marcel Grün, ředitel Hvězdárny a Planetária 
hl.m.Prahy. 
 Čas je běžec na dlouhé tratě a než jsme se stačili ohlédnout je po Vánocích 
a je tady opět nový rok. Vánoce jsou za námi a s nim každý rok přišel stres, 
nervozita a starosti. Přece se chci s Vámi podělit s nevšedním zážitkem a to 
návštěvou v Praze, pozvání na Vánoční setkání pod hvězdami Pražského 
Planetária:“ Za tajemstvím betlémské hvězdy. „ Mimořádným silným zážitkem 
patřilo laserové představení pod umělou hvězdnou oblohou a vesmírné 
objekty spatřit tak, jak je můžeme pozorovat ze země, ale i z různých končin 
vesmíru. Pod hvězdnou oblohou hledali odpovědi na dávné otázky, týkající 
se astronomických symbolů vánoc a betlémské hvězdy. Pořadem provázel 
Radovan Lukavský. Poslední dny před Vánocemi jsem prožila příjemně s lidmi, 
které mám ráda, chvíli se zastavit, zamyslet. Po vánočním pořadu nás paní Ilsa 
Pliczková seznámila s aktivitami ARCUSU. Děkuji za krásnou akci.

Marie Laníková.

Liberecký kraj
Česká Lípa

 V úterý 23.12.2008 od 14 hod. v prostorách ARCUS – OC, nám. Osvobození 
451, Česká Lípa – se konalo poslední vánoční setkání našeho centra. Program 
zahájila taneční skupina Gábiny Brázdové. V rámci programu předsedkyně 
představenstva Jana Koželská informovala účastníky setkání o činnosti centra, 
Bruno Brych promítal a podával informace o pobytu v Tatranské kotlině. 

10. 2. 2009 - Světový den proti rakovině

 Světový den proti rakovině a Den otevřených dveří v sídle sdružení ARCUS 
- ONKO CENTRUM Ješov 24 u Litovle dne 4.února 2009.
 Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců 
vlád, sdružení na ochranu práv pacientů, organizací a firem zapojených ve 
výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině. 
Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním 
Pařížské charty proti rakovině, která zahajuje první mezinárodní kampaň proti 
rakovině nového tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových 
onemocnění všude ve světě a umožnit pacientům dobrou informovaností 
bojovat s nemocí.Tento den byl vyhlášen světovým dnem proti rakovině. 
Předsedkyně představenstva občanského sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM 
Jana Koželská, která se zúčastnila tohoto významného aktu před devíti lety 
v Paříži, seznamovala na Dni otevřených dveřích na Ješově všechny, kteří toto 
centrum přišli navštívit. V rámci tohoto dne bylo promítání filmů z činnosti 
sdružení, informace o programech v roce 2009 : o benefičních akcích, 
ozdravných pobytech a Mezinárodním onkologickém kongresu. Účastníci si 
mohli prohlédnout Pařížskou chartu v originále, která je jediná v ČR. Brali si 
zde i brožury pro pacienty a někteří si vyzkoušeli i přístrojovou lymfodrenáž. 
Akci také natáčela Česká televize. Mezi významnými hosty byli starostové měst 
a obcí. Přijel také například prim.MUDr. Jan .Grulich  z Litomyšle. Akce se také 
zúčastnili místní občané. Naše centrum si velmi váží všech, kteří pomáhají 
finančně či materiálně nebo prací našemu centru. Bez pomoci sponzorů naše 
činnost není možná a proto vítáme vaši pomoc. Bližší informace o programech 
pomoci a kontaktech na nás naleznete na www.arcus-oc.org nebo můžete 
zavolat na mobil 603 533 288.

Jana Koželská,předsedkyně představenstva
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Členský sněm

Dne 13.03.2009 se konal v sídle  občanského sdružení v Ješově  členský sněm.
 Na členském sněmu se projednávalo hospodaření za rok 2008 a plán na rok 
2009. Finanční krize postihla i naše sdružení ze  strany sponzorů a bude velmi 
obtížné udržet dosavadní naší rozsáhlou činnost.

BENEFIČNÍ AKCE 2009

8.5.2009 v Polomí u Prostějova
www stránky obce (http://www.polomi.cz/)

 V rámci programu benefiční akce na podporu sdružení ARCUS - ONKO 
CENRTUM Ješov vystoupí skupiny PREDATHOR, MARASD a SAX ROCK. Dotazy na 
benefiční akce Vařeka Vladimír 603 218 858 odkazy na skupiny http://www.
predathor.cz/, http://www.marasd.cz/, http://www.saxrock.cz/.

18.7.2009 již tradičně na Pindě u Litovle

 Tato akce se uskuteční i v rámci pobytu pro onkologické pacienty. 
V programu Benefiční akce na podporu sdružení ARCUS – ONKO CENRTUM 
v areálu na Pindě naproti ubytovací kapacity budou hrát k tanci dvě kapely 
Krápník a Stracené Ráj v hanáckém nářečí.
 Dotazy ohledně benefičních akcí vám bude zodpovídat Vladimír Vařeka, 
mobil: 603 218 858 nebo e-mail: varekajesov@email.cz.

MEZINÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ KONGRES ZNOJMO
20.11. – 21.11.2009

 I v letošním roce připravujeme již čtvrtý ročník Mezinárodního 
onkologického kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě. Letos opět přijal 
záštitu předseda Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR Ing.M.Vlček.
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ARCUS-ONKO CENTRUM zajišťuje účast lékaře na tomto pobytu.
Rekondiční pobyt je určen pacientům po ukončené onkologické léčbě a jejich 
rodinám.

TRASA: OSTRAVA-OLOMOUC-PŘEROV-BRNO
Autobusový spoj Student Agency Praha – Brno je velmi pohodlný spoj. Pokud 
budete chtít, zajistíme jízdenku.

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.
 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, … 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.

Ubytování:
• 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 
 
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 

Přihlášky na pobyty v Itálii, Chorvatsku a Karlových Varech posílejte na kancelář 
ARCUS - ONKO CENTRUM v České Lípě, nám.Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa, 
e-mail: pliczkova.arcus@email.cz, mobil: 603 208 312.

Přihlášky na pobyty v Tatrách a na Pindě posílejte na sídlo ARCUS - ONKO 
CENTRUM v Ješově 24, 783 24 Slavětín, e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz, 
mobil: 603 533 288.

V roce 2009 připravujeme v rámci ARCUS – ONKO CENTRA tyto ozdravné pobyty 
bez dotace:

Termín Místo pobytu Cena

22.05. - 31.05. Itálie
Palmová riviéra Alba Adriatica

6.550,- Kč 
včetně polopenze a poj.

14.07. - 20.07. Pinda u Litovle 2.900,- Kč 
včetně polopenze

21.08. - 30.08. Chorvatsko-VODICE
Severní Dalmácie

7.720,- Kč 
včetně polopenze a poj.

28.08. - 06.09. Chorvatsko-VODICE
Severní Dalmácie

7.240,- Kč 
včetně polopenze a poj.

04.10. -14.10. Slovensko
sanatorium Tatranská kotlina

10 980 Kč hotelové ubyt. 
včetně plné penze a poj.

14.10. – 24.10. Slovensko
sanatorium Tatranská kotlina

7 980 Kč turistické ubyt. 
včetně polopenze a poj.

21.10. – 31.10. ČR – Karlovy Vary 6.900,- Kč 
včetně plné penze 

 Tyto ceny jsou na všechny výše uvedené pobyty pro členy a jejich rodiny 
občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Ješov. Ostatní hradí přípatek na 
každý pobyt ve výši 600 Kč.

ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA ALBA ADRIATICA

Termín: 22.05. - 31.05.2009
CENA: 6.550,- Kč pro členy ARCUS – OC a jejich rodiny nebo 7.150,- Kč ostatní

Cena zahrnuje:
• dopravu zahraničním autobusem s WC a klimatizací 
• pojištění na léčebné výlohy v zahraničí
 (osoby nad 70 let si doplatí zvýšené pojištění na místě pobytu) 
• 7 x ubytování v apartmánech 
• 7 x polopenze 
• služby delegáta v místě pobytu 
• pojištění CK proti úpadku 
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Vybavení:
 Dvě jídelny, sauna, relaxační bazén, masáže, společenská místnost s TV, 
knihovna s čítárnou.

Stravování:
 Plná penze pro hotelové ubytování: Strava je poskytována ve dvou 
jídelnách s kapacitou 50 a 100 osob. Snídaně jsou formou bufetu, obědy 
a večeře jsou servírované s možností výběru ze 2-3 jídel. Možnost dietní stravy. 
U turistického ubytování je polopenze – snídaně a večeře.

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 20-30 minut. V letním období pro vyznávače cyklistiky je v blízkém okolí 
dostatek značených cykloturistických tras. V těsné blízkosti se nachází různe 
turistické trasy, horské a vysokohorské turistiky a v okolí cca 50km je množství 
zajímavých pamětihodností Ľubovniansky hrad, Pieniny, Osturňa, Kežmarok, 
Levoča, Spišský hrad...

Služby:
 Sanatorium nabízí RELAX procedury, které zahrnují - klasické a reflexní 
masáže, vodoléčbu, podvodnímasáže, 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, 
posilovnu a tělocvičnu, biliard. Je tu i vlastní kaplička.

ČESKÁ REPUBLIKA – PINDA U LITOVLE

Termín pobytu: 14.07. - 20.07.2009
Cena pobytu: 2.900,- Kč včetně polopenze

Ubytování je ve 2 – 4 lůžkových pokojích. Kapacita : 30 Lůžek .Na každém pokoji 
je koupelna a WC. Kuchyňka k dispozici na patře.

Program:
 V rámci pobytu proběhne Benefiční akce na podporu sdružení ARCUS – 
ONKO CENRTUM dne 18.7.2009 v areálu na Pindě naproti ubytovací kapacity. 
Hrát k tanci budou dvě kapely Krápník a Stracené Ráj v hanáckém nářečí.
 Pobyt proběhne za přítomnosti lékaře, budou zde přednášky a možnost 
využití přístrojové lymfodrenáže. Na každý den budou naplánované podle 
počasí turistické trasy a výlety po okolí. Plánuje se například návštěva 
pohádkového hradu Bouzova, Javoříčské jeskyně, pietního místa Javoříčko 
a dalších krásných míst. Vedoucím tohoto pobytu je Jana Koželská, předsedkyně 

ČESKÁ REPUBLIKA – KARLOVY VARY

Termín pobytu: 21.10. – 31.10.2009
Cena pobytu: 6.900 Kč pro členy ARCUS – OC a jejich rodiny nebo 7.500 Kč pro 
ostatní

 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. 
Lázeňský poplatek ve výši 150,- Kč, který se netýká držitelů průkazky ZTP 
a osob starších 70 let, se hradí až přímo na místě pobytu. Pobyt je odborně 
garantován MUDr.Milenou Wittnerovou z Lymfocenta v Karlových Varech.
 Onkologičtí pacienti po ukončené onkologické léčbě, kteří jsou pojištěnci 
VZP minimálně 2 roky a mají lymfedém si mohou po ukončení pobytu požádat 
o příspěvek od VZP ČR až do výše 5000 Kč v roce. Ostatní účastníci tuto možnost 
nemají.

SLOVENSKO - TATRANSKÁ KOTLINA

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).
 
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.
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Úsov
Hrad a zámek Úsov
• hrad z r. 1260 se sbírkami lovecko - lesnického muzea. 
• pozůstatky židovského města - 35 domů se synagógou a židovský hřbitov 
s asi 1000 dochovanými náhrobky 

Sovinec
Hrad Sovinec
• zřícenina hradu, ošetřovatelská stanice dravých ptáků, konání jarmarků 
a slavností 
• vzdálenost od Litovle 25 km 

CHKO Litovelské Pomoraví
Zámek Chudobín
• Chráněné území je situováno do nivy řeky Moravy mezi městy Mohelnice 
a Olomouc. Hlavním přírodním fenoménem jsou rozsáhlé lužní lesy a zachovalý 
tok řeky Moravy. Přirozené lesní porosty, nivní louky, mokřady a četné tůně jsou 
jedinečnými biotopy fauny, zejména ptactva. Uvedená území rovněž skýtají 
možnosti pro ochranu mizející a chráněné flóry. Prostor devonských vápenců 
v okolí Třesínského prahu je významnou krasovou oblastí a rezervoárem 
kvalitních podzemních vod. 

Loštice
Pravé Olomoucké tvarůžky Loštice
• Muzeum tvarůžků
Muzeum bylo založeno v roce 1876 a ukazuje historické stroje na výrobu 
pravých olomouckých tvarůžků, tradiční receptury, moderní technologie 
a další zajímavé expozice z prostředí výroby olomouckých tvarůžků. 

SEVERNÍ DALMÁCIE - VODICE - CHORVATSKO

Termín pobytu: 21.8. - 30.8.2009, Cena pobytu: 7.720,- Kč
Termín pobytu: 28.8. - 6.9.2009, Cena pobytu: 7.240,- Kč

Tyto uvedené ceny na všechny výše uvedené pobyty jsou pro členy a jejich 
rodiny občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Ješov. Ostatní hradí 
přípatek na každý pobyt ve výši 600Kč.

Cena zahrnuje:
• dopravu zahraničním autobusem s WC a klimatizací 
• pojištění na léčebné výlohy v zahraničí
 (osoby nad 70 let si doplatí zvýšené pojištění na místě pobytu) 
• 7 x ubytování v apartmánech 
• 7 x polopenze 
• služby delegáta v místě pobytu 
• pojištění CK proti úpadku 

cena nezahrnuje: pobytovou taxu ve výši 280 Kč. Tuto taxu je možno zaplatit 
při nástupu do autobusu nebo složit na náš účet. Na tuto taxu se nevztahují 
stornovací podmínky.

ARCUS –ONKO CENTRUM se sídlem na Ješově.

Turistika a sport
 V létě je možné v okolí pokračovat dále po cykloturistických trasách, 
značených turistických a naučných cestách nebo jen tak vyrazit na houby. 
Koupání 1 km v přírodním koupalíšti. Možnost posezení u táborového ohně.

ZAJÍMAVOSTI OKOLÍ:

Bouzov
Hrad Bouzov
• jeden z nejkrásnějších hradů na Moravě, původně postaven v gotickém 
slohu, na přelomu 19. a 20. stol. rekonstruován ve stylu romantické gotiky. 
Filmové tvůrce přitahuje tento kraj k natáčení filmů a pohádek (Kopretiny 
pro zámeckou paní, O princezně Jasněnce, Princezna Fantaghiro) nejen díky 
dominantě hradu, ale též díky nádherné přírodě. Hrad Bouzov byl prohlášen 
národní kulturní památkou. 
• Galerie v podhradí - Trojský kůň, tématické programy, soutěže 
• vzdálenost od nás 7 km (10 min. cesty) 

Javoříčko
Javoříčské jeskyně
• obec pod vrchem Špránkem, kterou stihl za 2. světové války stejný osud 
jako Lidice a Ležáky a dne 5. 5. 1945 byla vypálena nacisty. Upomínkou na tuto 
tragédii je památník obětem II. světové války, které při vyhlazení vesnice 
položily své životy. Památník byl prohlášen národní kulturní památkou. 
• Javoříčské krápníkové jeskyně 
Mladečské jeskyně
• Mladečské jeskyně - v devonských vápencích Třesína se nacházejí jeskyně 
se světově ojedinělým krasovým vývojem. V Dómu mrtvých Mladečských 
jeskyní byl nalezen osekaný křemenný valoun starý půl miliónu let, nejstarší 
doklad lidské činnosti na Moravě. Na stejném místě bylo objeveno i sídliště 
kromaňonského člověka z mladšího paleolitu (30 tis. let př.n.l.). Zdejší kosterní 
nálezy jsou nejstarším dokladem pobytu tohoto člověka v Evropě. Na stěně 
jeskyně byly objeveny i stopy nejstarších evropských nástěnných maleb. Tel.: 
585 347 148        
• jeskyně jsou využívány i k tzv. speleoterapii - léčbě dýchacích potíží pobytem 
v jeskyních 
• vzdálenost od nás 2 km 

Chudobín
Alboretum Bílá Lhota
• vesnice zajímavá tím, že se v ní nacházejí tři kostely různých církví - husitské, 
římskokatolické a pravoslavné 

Náměšť na Hané
Zámek Náměšt na Hané
• zámek Náměšť na Hané, v němž je umístěna sbírka kočárů
vzdálenost od Litovle 10 km 



14 15

• klidná část, 950 m od centra, 250 m od pláže 
• dvoupatrový dům, parkování u domu 
• apartmány pěkně a účelně vybaveny, balkon nebo terasa 

6 lůžkový apartmán: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj ( 2lůžka), kuchyň, 
koupelna s WC+sprcha
7 lůžkový apartmán: pokoj (3 lůžka), pokoj (2 lůžka), pokoj ( 2lůžka), kuchyň, 
koupelna s WC+sprcha 

 Kuchyň v každém apartmánu je vždy vybavena základním nádobím na 
vaření a stolování,sporákem a lednicí. Terasy či balkony u apartmánů mají 
k venkovnímu posezení umělý nábytek. Lůžka v pokojích jsou vybavena dekou, 
polštářem a ložním povlečením. Klienti jsou na konci pobytu povinni provést 
běžný závěrečný úklid!

Stravování
 Všichni budou mít polopenzi v restauraci hotelu Jadran Plavi: snídaně 
formou bufetu, večeře servírované menu - výběr ze 2 hlavních jídel se 
salátovým bufetem.

Fakultativní výlety
• Národní park Krka: vodopády obklopené nádhernou přírodou 
• Národní park Kornati: souostroví netypického vzhledu 
• Šibenik: starobylé přístavní město 

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

Dalmácie - Vodice se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším letoviskům 
Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 12 km severně od města Šibenik. 
Své jméno získalo podle četných pramenů pitné vody v místě a okolí. Stará 
část města s malými kamennými náměstíčky a křivolakými uličkami nabízí 
spoustu obchůdků, taveren a stylových restaurací, které vytváří atmosféru 
města, veselé, hlučné a přitom čarovné při západu slunce. Dlouhá přírodní 
štěrková pláž kombinovaná s kamennými moly obklopená borovými lesy 
a čistým mořem láká k odpočinku a zábavě ( jízda na vodním skútru, šlapadle, 
člunu či nafukovacím banánu), dále je možno využít např. jízdy na tobogánu, 
skákání na trampolíně, minigolf, tenisové či basketbalové hřiště, půjčovnu kol. 
Milovníci potápění mohou využít nabídky kurzů potápění. Letovisko Vodice 
nabízí příjemné promenády, sportovní a kulturní vyžití. Podél pláže je možno 
dojít do malebného přístavního městečka Tribun. Lákavým cílem procházek 
je „marina“ kde kotví řada jachet, výletních a rybářských lodí. Oblíbené je také 
tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. Vodice jsou dobrým výchozím 
bodem k vyžití nabídky výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Ubytování

Dům NATAŠA
• klidná část, 800 m od centra, 300 m od pláže, v blízkosti hotelové 
 restaurace 
• dvoupatrový dům, parkování u domu 
• apartmány pěkně a účelně vybavené ( některé z možnosti přistýlky), 
 balkon nebo terasa 

4 lůžkové apartmány: pokoj (2 lůžka), pokoj ( 2 lůžka), kuchyň, koupelna 
s WC+sprcha
6 lůžkový apartmán: pokoj (2lůžka), pokoj (2 lůžka). Pokoj (2 lůžka), kuchyň, 
koupelna s WC+sprcha
7 lůžkový apartmán: pokoj(3 lůžka), pokoj (2 lůžka). Pokoj (2 lůžka), kuchyň, 
koupelna s WC+sprcha

Dům FRANKO
 
• klidná část, 800 m od centra, 300 m od pláže, v blízkosti hotelové 
 restaurace 
• dvoupatrový dům, parkování u domu 
• apartmány pěkně a účelně vybaveny, balkon nebo terasa 

6 lůžkový apartmán: pokoj (2 lůžka), pokoj (2 lůžka), kuchyň + rozkládací 
pohovka ( 2 osoby), koupelna s WC+sprcha
Dům DANE
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PODĚKOVÁNÍ:

 Děkujeme paní Sylvě Hnilicové za finanční dar. Ze svého příspěvku od VZP 
na lymfedém věnovala 1.000 Kč na činnost A-OC. Velice děkujeme, byla jediná.

Z KORESPONDENCE:
 Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli v letošním roce se uskuteční ozdrav-
ný pobyt ve Švýcarsku. Byla jsem účastnicí zájezdu v roce 2005 a dodnes na 
tento pobyt vzpomínám, neboť mi přinesl tolik energie do života.
 Díky Vám za skvělou podporu nemocných.

S pozdravem Lenka Rejdová, Pardubice

Odpověď:
 Bohužel, ozdravný pobyt do Švýcarska se v letošním roce neuskuteční. Loň-
ského roku byl pouze jeden pobyt a jelikož nebyla VZP poskytnuta dotace tak, 
jako v předchozích letech, pobyt se plně neobsadil a  našemu sdružení tak 
vznikla velká finanční ztráta.

PŘÍSPĚVEK DO VÝŠE 5 000 KČ
NA OZDRAVNÉ POBYTY PRO DOSPĚLÉ S ONKOLOGICKÝM ONE-
MOCNĚNÍM V REMISI, S LYMFEDÉMEM
je poskytován pojištěnci od 18 let s onkologickým onemocněním v remisi, s ná-
sledky po léčbě v podobě lymfedému. Je určen na tuzemský nebo zahraniční 
ozdravný pobyt v délce nejméně 7 dní. Pojištěnec musí být u VZP ČR pojištěn 
nejméně 2 roky. K žádosti o příspěvek je třeba doložit potvrzení diagnózy 
a originál dokladu o úhradě ozdravného pobytu na konkrétního pojištěnce. 
Z předložených dokladů musí být zřejmá délka ozdravného pobytu.

ARCUS – ONKO CENTRUM, SÍDLO  občanského sdružení

Adresa: Ješov 24, 783 24 Slavětín

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

Předsedkyně 
Představenstva: Jana Koželská

E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz

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: 603 208 312

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, INFORMAČNÍ 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

Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 17.00 a dle dohody
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Světový den proti rakovině 4.2.2009  v Ješově

natáčení ČT

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.
Kdo nezaplatí členský příspěvek po dva roky, je vyřazen z evidence a nebude 
už zasílán časopis ARCUS.

ARCUS – OBČASNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM
Vydavatel:  ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín 
Mobil:  603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz , Webové stránky: 
www.arcus-oc.org. 
Tisk: Tiskárna FGP studio Olomouc. Uzávěrka: 9. 3. 2009. 
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.

Toto číslo vyšlo za finanční podpory Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 
a díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené – Úřadu vlády ČR.
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Sanatorium Tatranská kotlina
- hotelové ubytování

Sanatorium Tatranská kotlina
- turistické ubytování



Vydává: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín;
e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz ; www.arcus-oc.org; mobil:603 533 288.

fotky z akcí:  Vařeka Vladimír

MOK 2009 Loucký klášter

MOK 2008 registrace

MOK 2008 Prof. Pafko

MOK - Ing. M. Vlček, J.koželská, 
MUDr. D. Štambera

MOK 2008 z tiskovky

MOK 2008 pohled do sálu


