
1

Časopis občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 2010/č. 146

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

Fotografi e u akcí: Vladimír Vařeka

Z OBSAHU: 
Aktuální akce - Benefi ční akce 2011 - Robotická chirurgie

Ozdravné pobyty  v roce 2010 a připravované pobyty 2011
Dárek k vánocům - Smutná událost

Z  ozdravného pobytu v Karlových Varech 2010 - výlet na zámek Bečov



2

Obecní dům 16. 11. 2010



3

BENEFIČNÍ AKCE ROCKOVÉ LÉTO 2011
 Ve dnech 16. 7. 2011 a 27. 8. 2011 se uskuteční benefi ční akce Rockové léto na pod-
poru ARCUS - ONKO CENTRA . Akce budou zahájeny v areálu Červenka v 17 hod. V pro-
gramu vystoupí známé české rockové skupiny. Všechny kapely se zřekly honoráře. 
 Bližší informace budou publikovány na www.arcus-oc.org. Dále v různých sdělo-
vacích prostředcích. Tyto benefi ční akce na Litovelsku pomůžou občanům se dozvědět 
o činnosti našeho občanského sdružení. Na Červenku je dobré spojení na trati Praha – 
Olomouc.

Akce v listopadu 2010
SKOK informace
Protože naše sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM je členem SKOK, přinášíme vám tyto 
informace:
SKOK pořádá konferenci ve dnech 25. a 26. listopadu 2010 v Praze v hotelu Olšan-
ka pod záštitou ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Na konferenci budou 
představeny výstupy projektu NAPSI spolu!, který SKOK téměř dva roky realizoval spo-
lu s dalšími 4 neziskovými organizacemi. Seznámíte se s dokumentem, strategicky řeší-
cím problematiku sociálního vyloučení, který obsahuje návrh priorit, cílů a nástrojů ke 
zlepšení situace cílových skupin a který vznikl na základě podnětů z výzkumů v obcích, 
lokálních setkání a workshopů. Na konferenci, která je zároveň 7. oborovou konferen-
cí NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, se kromě jiného dozvíte, proč 
jsou sociální služby součástí udržitelného rozvoje a na základě dvacetileté zkušenosti 
s poskytováním sociálních služeb se také budeme společně zamýšlet, zda plní sociální 
služby svůj smysl a jaká by měla být vize sociálních služeb na dalších 10-15 let. 

Záznam ze setkání s ministrem práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka
Přítomni: Jaromír Drábek, Pavel Novák, Matěj Lejsal, Dagmar Hrubcová

 V úvodu pan ministr ocenil práci SKOK a řekl, že je rád, že se setkáváme.
 Dagmar Hrubcová mu poděkovala za převzetí záštity nad konferencí, kterou SKOK 

pořádá na konci listopadu a požádala ho o úvodní slovo. Bohužel pan ministr je v 
době zahájení konference zaneprázdněn a proto pošle pouze písemnou „zdravici“. 
O případnou účast doporučil požádat pana náměstka.

 Pavel Novák krátce informoval o činnosti SKOK, o jeho cílech, zmínil hlavní body 
Programového prohlášení SKOK, zejména sociální začleňování a také transformaci 
pobytových sociálních služeb. Pan ministr reagoval, že bude v koncepci transfor-
mace určitě pokračovat a rád by SKOK do její aktualizace zapojil. Při této příležitosti 
zmínil, že by uvítal průběžnou spolupráci se SKOK, a „ne, abychom se scházeli jed-
nou ročně“.

 Pavel Novák zmínil situaci kolem občanských sdružení a to, že výroky o tom, že by 
poskytovateli sociálních služeb neměly být právě občanská sdružení, velmi znejiš-
ťuje naše členské organizace. Pan ministr situaci chápe, ale není to v kompetenci 
jeho ministerstva, ale ministerstva vnitra a ministerstva fi nancí. V případě, že bude 
muset dojít k transformaci občanských sdružení v jiné právnické subjekty, zaručuje, 
že se to bude řešit pozvolně.

 Matěj Lejsal promluvil o tom, že si zakládáme na tom, že SKOK přináší konstruktiv-
ní kritiku, což v praxi znamená, že respektujeme politická rozhodnutí, pokud jsou 
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dělána na základě kvalitních a relevantních informací a transparentním způsobem. 
SKOK chce být především konstruktivní a sledovat odbornost.

 Na závěr ministr Drábek uvítal naší podporu a vyzval SKOK k pravidelnému kontak-
tu a k předávání informací prostřednictvím e-mailu buď přímo jemu, nebo přes ná-
městka Kafku.                      Zapsala D. Hrubcová

Členský sněm ARCUS - OC
 Z důvodu úmrtí paní Ilsy Pliczkové, místopředsedkyně sdružení, byl svolán členský 
sněm v Karlových Varech dne 23.10.2010 v rámci ozdravného pobytu. Členský sněm 
schválil za místopředsedu sdružení Vladimíra Vařeku za zesnulou Ilsu Pliczkovou a do-
plnil představenstvo o první zvolenou náhradnici Jaroslavu Duckou. Dále bylo odsou-
hlaseno doplnění ofi ciálních členů za zesnulou Ilsu Pliczkovou a Olgu Křičkovou: Kahu-
novou Danielu, Helenu Strejcovou a MUDr.Jana Grulicha za Marii Hovorkovou, která na 
vlastní žádost se přeřazuje z ofi ciálních do dotujících členů. Výše členského příspěvku 
na rok 2011 zůstává ve výši min. 300 Kč. Termín další schůze bude na jaře v Karlových 
Varech v rámci ozdravného pobytu.
 Jana Koželská také informovala o podpisové akci na petici NRZP v rámci ozdravné-
ho pobytu.

Robotická chirurgie
 ARCUS – 
ONKO CENTRUM 
v rámci prezentace 
spolupráce na 20. 
Výročí Hospimedu 
dne 16.11.2010, 
konaném v Obec-
ním domě v Praze , 
mělo info stánek v 
sále ve 2 patře. 
Ofi ciální program 
začal v 19.00 hodi-
novým koncertem 
ve Smetanově síni 
a následoval raut 
a společenský pro-
gram v prostorách 
1.a 2. patra Obec-
ního domu. Od 
23.:00 bylo vyvr-
cholení večera módní přehlídkou následovaná „narozeninovou oslavou" a výhledem do 
dalších let.                         Foto akce V. Vařeka.

Setkání přátel a příznivců ARCUS – OC Znojmo
 Tradičně v předvánoční době se dne 26.11.2010 od 18ti hod. v Hotelu „N“ Příměti-
ce 26 uskuteční malé posezení přátel a příznivců, na které zvala Marie Čechová s Annou 
Kubovou z ARCUS – OC Znojmo. 
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Pobyty v roce 2010
 V tabulce Vám podáváme přehled o našich ozdravných pobytech v letošním roce. 
Již nyní připravujeme další pobyty na rok 2011. Proto potřebujeme od Vás zpětnou vaz-
bu, o které pobyty máte zájem, abychom je pak nemuseli rušit. Budeme moc rádi, když 
nám napíšete, kam by jste v roce 2011 s našim sdružením chtěli jet. 

Termín pobytu Místo pobytu

04. 06 .-13. 06. Švýcarské Alpy, Melchtal Pobytu se zúčastnilo 47 osob

18. 06.- 27. 06. Chorvatsko-VODICE 
– Severní Dalmácie

Pobytu se zúčastnilo 14 osob

14. 07.-21. 07. Pinda u Litovle Pro malý počet přihlášených jsme 
pobyt zrušili.

13. 08. - 22. 08. Francouzská Riviéra, 
Port Grimaund

 Pobytu se zúčastnilo 21 osob

27. 08. - 05. 09. Chorvatsko-VODICE 
– Severní Dalmácie

Pobytu se zúčastnilo 27 osob

10. 09. - 19. 09. Itálie – Palmová riviéra 
Alba Adriatica

 Pobytu se zúčastnilo 14 osob

22. 09. - 29. 09.  Slovensko – Tatranská kotlina Pro malý počet přihlášených jsme 
pobyt zrušili.

21. 10.-31. 10. ČR – Karlovy Vary  Pobytu se zúčastnilo 52 osob

Ozdravný pobyt v Karlových Varech 2010
 Oblíbený pobyt se uskutečnil v lázeňském domě Concordia Lázní Bohemia. Uby-
tování bylo zajištěno na dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích se sociálním zaříze-
ním, televizí, ledničkou a telefonem. Cena pobytu byla včetně plné penze, při obědě a 
večeři byla bohatá nabídka zeleninových salátů. Z velké nabídky jídel si každý účastník 
vybal podle své chuti. Vynikající bylo pití teplých karlovarských léčivých pramenů. 
 „Sluníčko přivítalo v Karlových Varech 52 onkologických pacientů se svými rodinný-
mi příslušníky a počasí nám přálo po celou dobu našeho rekondičního pobytu. Tradičně 
bylo zajištěno plavání v bazénu Thermál, kdo si obstaral poukaz FT, chodil na procedury 
do Alžbětiných lázní. Pěkné počasí lákalo k vycházkám. Sponzorsky byla zajištěna pro-
hlídka porcelánky Moser a velmi zajímavá byla historie a prohlídka relikviáře sv.Maura na 
Zámku v Bečově. Také se moc líbila exkurze v Becherovce, která byla zakončena fi lmem o 
historii a ochutnávkou. Nechyběla ani informace o možnostech robotické chirurgie a roz-
dání brožur a programech ARCUS – OC. Stravování, jako vždy, bylo výborné a dostaču-
jící. Děkujeme paní MUDr. M. 
Wittnerové, že nám věnovala 
svůj volný čas , Marii Svatko-
vé za pomoc s programem a 
Broně Horníčkové, že zařídila 
vyúčtování plavání.“ 
Vedoucí pobytu Jana Koželská 
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Pobyty v roce 2011
Termín pobytu Místo pobytu Cena

23. 03.-02. 04.  ČR – Karlovy Vary 6900 Kč. Ubytování, plná penze, program 

07. 04.-17. 04. Jizerské hory- Montanie 
- Desná, Souš

Zaváděcí cena 4900 Kč – ubytování, plná 
penze, zdravotní doprovod, cvičení, tanec, 
kulturní program

10. 06. - 19. 06.  Chorvatsko 
– Makarská- hotel Riviera

8.390 Kč, dítě do 12-ti let na 3. lůžku je 
3200 Kč, Doprava, ubytování, polopenze, 
pojištění, pobyt. taxa, zdravotní dopro-
vod, cvičení, tanec, výuka břišních tanců, 
kulturní program 

10. 06. - 19. 06.  Chorvatsko 
– Makarská - Penzion  
Bartulovič

6840 Kč. Doprava, ubytování, plná penze,  
česká kuchyně, pojištění, pobyt. taxa, zdra-
votní doprovod

26. 08.-04. 09. Chorvatsko-VODICE 
– Severní Dalmácie

7790 Kč. Ubytování, doprava, polopenze a 
cest. poj., zdravotní doprovod. Příplatek za 
plnou penzi 1300 Kč. Sleva: bez stravy sle-
va 2070 Kč, pro děti od 4 do 15 let sleva 400 
Kč, děti do 4 let bez nároku na lůžko v po-
koji se 2 dospělými platí pouze dopravu ve 
výši 2100 Kč

26. 08.-04. 09. Francouzská Riviéra, 
Port Grimaund

6290 Kč, ubytování, doprava, cest. pojiště-
ní, polopenze 1900 Kč, plná penze 2400 Kč

16. 09. - 25. 09. Švýcarské Alpy, Melchtal 9450 Kč. Doprava, ubytování, polopenze, 
cest. pojištění, pobyt.taxa, zdravotní do-
provod, cvičení, tanec, kulturní program

25. 10.-04. 11.  ČR – Karlovy Vary  6900 Kč. Ubytování, plná penze, program 

Přihlášky na jednotlivé pobyty naleznete v tabulce u přehledu pobytů na www.ar-
cus-oc.org a pokud možno využívejte e-mailové pošty k zasílání přihlášek. Jinak 
všechny Vaše požadavky na pobyty zasílejte co nejdříve na adresu ARCUS – ONKO 
CENTRUM Ješov 24, 783 24 Slavětín. 
Foto z jednotlivých pobytů naleznete také na www.arcus-oc.org.

Dárek k vánocům.
Sleva 300 Kč na vámi vybraný pobyt platí
při předložení s přihláškou do 20. 12. 2010.
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Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná -Souš 
Historie
 Nový hotel Montanie a restau-
race Montanie 777 mají svou his-
torii. Areál byl dříve před renovací 
provozován jako účelové lázeňsko – 
rehabilitační resortní středisko, kte-
ré tak bylo do značné míry uzavřeno 
veřejnosti. 1. 12. 2008 se po renova-
ci celý areál otvírá bez omezení nej-
širší veřejnosti. Chráněná krajinná 
oblast Jizerské hory poskytuje ideál-
ní prostředí pro zdravý životní styl. 
Montanie přispívá tím, že je zcela 
nekuřáckým areálem. Všechny pokoje, restaurace a společenské prostory s výjim-
kou baru jsou nekuřácké.
 Hotel se nachází v 777 m. n. m. u chráněného pásma vodního zdroje III. stupně, kte-
ré je zárukou dlouhodobě kvalitního ovzduší, které je podloženo kontrolní hydromete-
ologickou stanicí ležící 300 m od hotelu.
 Eko sport hotel Montanie nabízí nekuřácké prostředí a mimo ubytování, restaura-
ci, bar i saunu pro 5 – 6 osob, respirium, grilování v přírodě či uspořádání táborového 
ohně s opékáním buřtů. Součástí areálu je také dětské hřiště a plážový volejbal. Vlastní 
areál hotelu se rozkládá na ploše několika hektarů z podstatné části zalesněného úze-
mí s možností individuálně pořádaných aktivit ve volné přírodě – orientační závod, po-
znávání rostlin, stromů či pozorování drobných živočichů. Přímo před hotelem je 2,5 km 
dlouhá asfaltová komunikace využívaná po celou letní sezónu jako známá trať pro in 
line bruslaře. Před hotelem začíná řada turistických tras různé délky a náročnosti, z nichž 
nejoblíbenější je okruh na Jizerskou louku s návštěvou tamního muzea, rašelinišť a řady 
míst s kouzelnými výhledy na horskou krajinu. 
Ubytování: obnovený eko/sport hotel montanie (původně Darré), má zcela renovova-
né pokoje ve třech oddělených objektech. Každý pokoj má svou zcela zrenovovanou 
koupelnu a WC. Od našich ubytovacích kapacit můžete očekávat nenáročné, jednodu-
ché, čisté a s citem pro pořádek udržované pokoje od dvoulůžkových pokojů s vlastním 
příslušenstvím do čtyřlůžkových apartmánů (dva dvoulůžkové pokoje) s vlastním pří-
slušenstvím. Ubytování je ve třech budovách. Z toho budova A je hlavní, kde v příze-
mí je restaurace s barem a recepce. Budovy C a D jsou od hlavní budovy vzdáleny cca 
100 metrů. Kapacita hotelu: 17 dvoulůžkových pokojů některé s možností přistýlky a 10 
čtyřlůžkových apartmánů. 
Stravování: plná penze: snídaně, teplý oběd, teplá večeře a dvě studené svačiny, nápo-
jový servis v rozsahu minerální vody perlivé a neperlivé a čaje budou po dobu 24 hodin 
volně přístupné na každém patře hotelu. Po domluvě a dle počasí se rádi přizpůsobíme 
Vašim požadavkům, např. přípravou svačinových balíčků. V prostorách recepce bude 
zajištěn prodej občerstvení. 
Hotelové služby Montanie: půjčovna horkých kol, půjčovna běžek, beach volejbalové 
hřiště, fi nská sauna, karambol či stolní tenis, dětské a společenské hry, dětské hřiště. K 
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hotelovým službám patří i komplexní služby pro kongresové a společenské akce s ka-
pacitou do sto účastníků. Doplňkový prodej mikin a triček s logem Montanie a turistic-
kých píšťalek Montanie. 
Celoročně otevřený hotel Montanie staví svou pověst na službách, které jinde ne-
najdete či připlácíte.
Restaurace je součástí komplexu 
montanie eko/sport hotel ve výšce 
777 m. n. m, pár metrů nad hladinou 
vodní nádrže Souš, na kterou je vý-
hled ze všech oken.
Vsázíme na vynikající kuchyni hote-
lové restaurace montanie 777, která 
je otevřena jak hotelovým hostům 
tak denním návštěvníkům od snída-
ně až po večeři. Již při první návštěvě 
si vás prostředí moderně zařízeného 
interiéru restaurace získá svou přívě-
tivou tváří, nekuřáckým prostředím, 
pozorným personálem. A vždy se budete chtít vracet z krásných cest po Jizerských ho-
rách k plápolajícímu krbu, u kterého vám nabídneme některou z našich nápojových 
specialit, před tím než zasednete k dobrému obědu či večeři. Náš jídelníček je sestavený 
šéfkuchařem s mnohaletou praxí v zahraničí tak, aby vyšel vstříc každé chuti a energe-
tickým potřebám a při tom zůstal věrný našemu krédu : eko/sport. Kapacita restaurace: 
80 - 120 osob dle uspořádání. Možnosti oddělené prostory pro konferenční příležitosti.
Sport: Jizerské hory jsou již vyhlášeným rájem pro pěší turistiku, jízdní kola, běžky (pří-
mo před hotelem jedno z nástupišť na Jizerskou magistrálu, fotografování přírody, ale i 
pozorování zvěře včetně jelenů. I sjezdovému lyžování se můžete věnovat přímo v Des-
né, či nedalekém Harrachově. Přímo před hotelem je kvalitní v délce více než dvou km 
zcela hladká a Soušskou vodní nádrž obkreslující asfaltová komunikace využívaná in 
line bruslaři. 
Příjezd: Z Prahy pojedete na Mladou Boleslav, Jablonec/Nisou, Tanvald, Desnou a od-
bočíte podle ukazatelů na Souš, za přehradní hrází lesem oddělený areál hotelu Monta-
nie nemůžete minout… a budete u nás za podmínky zcela předpisové jízdy za hodinu a 
půl.  Z frýdlantského výběžku – Frýdlantu pojedete na Raspenavu, Hejnice, Bílý potok 
a pak horskými serpentinami přes Smědavu jediným možným směrem až k nám. (Ces-
ta z frýdlantského výběžku je otevřena od 1.5 do 31.10 rsp do prvního sněhu…mimo 
toto období pojedete z frýdlantského výběžku na Liberec, Jablonec/Nisou a pak stejně 
jako z Prahy)

MONTANIE Sport hotel, Soušská 791. www.montanie.cz
Spojení vlakem nebo autobusem: Nejbližší železniční zastávka je Dolní Polubný nebo 
Kořenov. Nejbližší autobusová zastávka je Horní Polubný. Na základě požadavku Vám 
ARCUS – ONKO CENTRUM zajistí dopravu z těchto míst  do hotelu a pak při odjezdu zpět 
na domluvené spoje.
Odborný program: ARCUS – ONKO CENTRUM zajišťuje odborný program za účasti 
zdravotního doprovodu po celou dobu pobytu.
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Ozdravný pobyt ve Švýcarsku 2011
V termínu od 16. 9. do 25. 9. 2011 se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické pa-
cienty a jejich rodiny ve švýcarském Melchtalu, který se nachází v blízkosti centrálního 
středu Švýcarska. Hlavní náplní ozdravného pobytu je turistika ve vysokohorském pro-
středí pod zdravotním dohledem a odborný program včetně rehabilitačního progra-
mu. 
Ubytování je zajišťováno v tří-patrovém pensionu Widderhuis-Juhui v malebné hor-
ské vesničce Melchtal, která se nachází cca 25 km pod Luzernem v nadmořské výšce 
890 m. 
 Pobytové místo je oblíbeným východiskem k různým turistickým trasám. Nedaleko 
(cca 3 km) je také vzdáleno lyžařské středisko s mnoha vleky, kabinkovou a sedačkovou 
lanovkou, která může účastníky pobytu vyvézt k jezerům až do 1960 m n.m., kde pokra-
čuje lyžařské středisko. Nalézají se tu upravované sjezdovky ,jak pro začátečníky, tak pro 
náročnější lyžaře. Podél jezer je také široká škála běžeckých tratí.V letních měsících je to 
nádherné místo k provozování turistiky po vyznačených trasách v okolí jezer.
 V pensionu je k dispozici botárna v přízemí, dále kuchyně s přilehlou kapacitní jí-
delnou, dvě učebny, ping-pongový stůl, televize + video. U pensionu se nachází hřiště a 
také lze využívat ve vedlejší budově plně vybavenou tělocvičnu.
 Pokoje jsou 2-3 lůžkové . Na každém pokoji je také umyvadlo s T+S vodou. WC a 
sprchy jsou na každém patře.
Stravování - polopenze (tzn. snídaně, večeře + místo oběda: obložený chléb se sýrem 
a salámem) 
Na výlety by každý účastník pobytu obdržel připravený balíček.
V okolí je celá řada možností pro pořádání výletů, např.: 
Luzern: malebné město u jezera, které je známé svými dřevěnými mosty, nachází se tu 
také „Ledovcové muzeum“ s oblíbeným zrcadlovým bludištěm, dále pak rozsáhlé „Do-
pravní muzeum“,
Flüeli-Ranft: poutní místo, kde se narodil a žil švýcarský světec „Bruder Klaus“,
Sachseln: městečko,které se rozprostírá přímo u jezera s poutním kostelem ,kde je po-
hřben„Bruder Klaus“
Sarnen: městečko s koupalištěm , které se nachází u Sarnerského jezera (je možná pro-
jížďka lodí po jezeře), výlet kabinkovou lanovkou k jezerům.
Doprava: zajišťována kvalitními klimatizovanými autokary.
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, ubytování v ½ – 1/3 pokoji (spo-
lečné soc. zařízení na chodbě), stravování polopenze, delegáta CK, zdravotní doprovod
pojištění u poj. UNIQa (storno v den odjezdu, léčebné výlohy, úraz, škoda zp. 3. os., zava-
zadla/ K2 -tj. i na sport, doporučujeme starším os. nad 60 let připojistit pobytovou taxu. 
Další služby (tj. pronájem sport. zařízení, poplatky za němec.dálnice, pojištění CK proti 
úpadku ze zákona , nezbytné poplatky v cizině…)
Cestovní itinerář: Odjezd ve 22.00 hod., v ranních hod. příjezd do ŠV- Luzernu. 
Prohlídka města, odjezd do místa ubytování. 1. den - ubytování cca ve 14 hod., večeře, 
poslední den - končí se snídaní a 2 bal. na cestu a odjezd cca v 10 hod., zastávka v Cury-
chu a ve 20 hod. odjezd do Prahy, příjezd v ranních hodinách do Prahy.
Kalkulace byla vytvořena v závislosti na kurzech ze dne 10. 11. 2010. V případě zvýšení 
kurzu CHF min. o 5 % by byla cena navýšena dle vývoje kurzů.
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Jaké výlety můžete absolvovat ve Švýcarsku
Podle počasí a vaší fyzické kondice můžete za doprovodu vedoucích skupin ARCUS – 
ONKO CENTRA absolvovat tyto výlety:
Prohlídka Melchtalu - procházka: Klášter, salaš, pohled ze salaše, pošta, kostel sv. Ni-
klaus von Flüe, hřbitov, zpět k penzionu.
Výlet – Engelberg 
Flüeli - Ranft (rodný dům br. Klause, otcovský dům, kaplička, kde žil, kaple sv. Karla z r. 
1614-1618, Jugendstill - Hotel Paxmontana, St. Niklausen.
Sarnen - podél řeky Aa, k Sarnenskému jezeru, studna br. Klause, Herenturm.
Riggi - výjezd lanovkou - nádherná panorama.
Melchtal - Lauterbrunnen-Mürren (Melchtal - Sarnen - Sachsen - Lungen - Brünigpass 
- (návštěva bazaru ), Lauterbrunnen (železnice, lanovka) 
Rütialp - kaplička Fomatt. 
Návštěva Benediktínského kláštera, procházka směr: StockalpI
Výjezd lanovkou na Melchsee - Frutt, procházka k jezeru
Výstup na Melchsee- Frutt , procházka kolem jezer a sestup do Melchtalu
Při cestě zpět prohlídka Curychu.
ARCUS – ONKO CENTRUM zajišťuje odborný doprovod a program po celou dobu po-
bytu.

Chorvatsko
Makarská – hotel Riviera Otvírání moře v Chorvatsku
 V termínu od 10. 6. do 19. 6.2 011 se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické 
pacienty a jejich rodiny v hotelu Riviera, Makarská. Pro Ty, kteří nikdy nezažili krásný ri-
tuál  „OTVÍRÁNÍ MOŘE“. Pojeďte se s námi pobavit se, zatančit si a zažít spoustu legrace 
a zábavy!
Cena pobytu je 8390 Kč. Pro dítě do 12-ti let na 3. lůžku je 3200 Kč.
Každý den cvičení na posílení páteře, možnost cvičení na pláži, výuka orientálních tan-
ců pro všechny věkové kategorie, zajímavé přednášky na téma: Přírodní léčba, přírod-
ní kosmetika, výklad karet, numerologie. Zábavné taneční večery při česko-chorvatské 
hudbě. Možnost relaxačních a kosmetických masáží za poplatek cca 250 Kč.

ARCUS – ONKO CENTRUM za-
jišťuje zdravotní doprovod po 
celou dobu pobytu.
Ubytování – 2 lůžkové poko-
je s možností jedné přistýlky se 
sprchou, WC
Stravování – polopenze – sní-
daně formou bufetu, večeře 
výběr z menu+ salátový bufet 
+ dezert
Pláž – oblázková s pozvolným 
vstupem – vzdálenost cca 100 
m od centrální budovy.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 
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7x polopenzi, pobytová taxa, doprava lux busem, poj. CK proti úpadku, pojištění léčeb-
ných výloh 300  Kč (osoba), zdravotní doprovod.
Místo odjezdu: Praha, Brno , Znojmo

Chorvatsko – Makarská – Penzion Bartulovič – Střední Dalmácie
 V termínu od 10. 6. do 19. 6.2 011 se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické 
pacienty a jejich rodiny v penzionu Bartulovič, Makarská.
Makarská - je považována za nejvýznamnější a nejkrásnější rekreační oblast chorvatské-
ho Jadranu. Je chráněna monumentálním pohořím Biokovo. Má překrásné oblázkové 
pláže, neuvěřitelně čisté moře a stabilní teplé počasí. Zdejší klima je výborné pro aler-
giky a astmatiky.
Penzion BARTULOVIC - je situován mezi centrem města a nejdelší pláží na Makarské. Do 
starého centra se dostanete 15 minutovou procházkou ( 400 m) , pláž je vzdálena 150 m. 
V pokojích pro 2 - 3 osoby, není možnost vlastního vaření, avšak je zde lednice a rychlo-
varná konvice, klimatizace. Apartmány pro 4 osoby se skládají ze 2 oddělených ložnic, ku-
chyň je vybavena lednicí, sporákem a základním vybavením pro stolování a jednoduché 
vaření, klimatizace. Ubytování ve svahu. Ručníky nejsou součástí vybavení.
Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do moře i skalnatá s upravenými plochami. Na 
centrální pláži je tobogán, sprchy a bary.
Zábava a sport: v blízkosti je krytý bazén s mořskou vodou , bowling, masáže, fi tnes, 
tenisové kurty, minigolf, hřiště, škola potápění, vodní sporty. Živé město nabízí typické 
uličky s útulnými kavárnami a byry, či stylové restaurace na promenádě s místními spe-
cialitami a lahodným dalmátským vínem.

Ceny zahrnují:
Ubytování. Pobytovou taxu a všechny místní poplatky. Dopravu autobusem s WC a 
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možností za Kč nákupu nápojů tep-
lých i studených
Nástupní místo: Hodonín, Kyjov, 
Břeclav. Příplatek za nástupní místo: 
Brno, Uherské Hradiště, Vyškov, Pro-
stějov, Olomouc, Zlín, Kroměříž, Pře-
rov. Služby českého delegáta CK v 
místě. Česká plná penze. Zdravotní 
a úrazové pojištění (16 Kč/os./den). 
Ložní prádlo v ceně. Zdravotní do-
provod.

Chorvatsko – VODICE
 V termínu od 26. 8. do 4. 9. 2011 se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické pa-
cienty a jejich rodiny ve Vodici, která 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, tave-
ren a stylových restaurací, které vytváří atmosféru města, veselé, hlučné a přitom čarov-
né při západu slunce. Dlouhá přírodní štěrková pláž kombinovaná s kamennými moly 
obklopená borovými lesy a čistým mořem láká k odpočinku a zábavě. Letovisko Vodice 
nabízí našim účastníkům 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. 
 Všichni účastníci mají zajištěnou polopenzi v restauraci hotelu Jadran Plavi: sní-
daně formou bufetu, večeře servírované menu - výběr ze 2 hlavních jídel se salátovým 
bufetem. Naši účastníci si mají možnost vybrat místo odjezdu z Ostravy, Olomouce, Pře-
rova a Brna.
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Francie 2011
V termínu od 26.8. do 4. 09. 2011 se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické paci-
enty a jejich rodiny na Francouzské Riviéře v Port Grimaund v zálivu St. Tropez. Ubytová-
ní ve 3* kempu s vlastní písečnou pláží, nádhernou okolní krajinou a nepřebernou mož-
ností výletů za poznáním a historií . Oblast St. Tropez , která je známá svými léčebnými 
účinky a je vhodná pro léčení atopických ekzémů i onemocnění horních cest dýchacích, 
nejvíce však lákala naše účastníky k odpočinku a regeneraci sil.
Ubytování je v obytných mobilhomech, které jsou děleny na několik místností (dětský 
pokoj se dvěmi lůžky, ložnice s dvoulůžkem, obývací část s rozkládacím dvoulůžkem, 
kuchyňský kout, WC + sprcha). Každý mobilhome má vlastní venkovní sezení se zahrad-
ním nábytkem. Kemp, v němž se tyto mobilhomy nacházejí, leží přímo u moře v zátoce 
St. Tropez a patří mezi nejlepší kempy ve Francii. V areálu jsou k dispozici prodejny po-
travin, restaurace, obchůdky, diskotéky, animační programy, internet, WI-FI apod.
Sportovní vyžití:
Tenisové kurty (rakety a míčky nutno vzít vlastní), pronájem kurtu zdarma * Hřiště na 
plážový volejbal a házenou * Stolní tenis (pálky a míčky vlastní) * Nohejbal * Petanque 
* Cyklistika.
Animace – ranní aerobik na pláži, aquagymnastika, lukostřelba, volejbal, nohejbal, fot-
bal, beach volejbal – vše pod vedením kempových animátorů (v ceně pobytu).
Uvedená cena zahrnuje: 
dopravu autobusem s dálkovou úpravou z Brna a z Prahy, ubytování v mobilhomu po 
5-6 osobách, delegáta, DPH a další poplatky, připojištění léčebných výloh v zahraničí, 
zdravotní doprovod
Cena nezahrnuje: 
vratnou kauci 2000 Kč/MH, pobytovou taxu 1,20 Eur/osoba/den – splatná při nástupu 
na pobyt   
Fakultativně: polopenze 1900 Kč/osoba, děti do 10ti let 1400 Kč
   plná penze 2400 Kč/osoba, děti do 10ti let 1900 Kč
Snídaně: formou v mobilhomech, při první snídani dostane klient na celý týden kávu, 
čaj, cukr, marmeládu, máslo, v průběhu týdne paštiku, vejce, jogurt, párek, sýr. Každé 
ráno si v kanceláři vyzvednete čerstvé pečivo. 
Oběd: podáván v restauraci v Port Grimaud – hlavní chod
Večeře: podávána v restauraci v Port Grimaud - polévka a hlavní chod
 Teploty v měsíci dubnu a květnu se pohybují v průměru mezi 25 - 28 ˚C, což je ide-
ální pro pobyt dětí. Září a říjen jsou měsíce teplého moře a prodlouženého léta.
Dle Vašeho přání můžeme zajistit výlety: 
Monaco à 25 EUR, Jezero Svatý Kříž u Grand Canyon Verdon (2. největší na světě) à 20 
EUR, Antibes – Marineland (cvičené kosatky a delfíni, tunel se žraloky, tobogány) á 18 
EUR + vstup, St. Tropez á 7 EUR, Ramatuelle á 7 EUR, vláček na Grimaud 7 Eur, Ste. Maxi-
me 7 EUR, Cannes + Grasse à 25 Eur, lodní výlet 4 hod. à 25 EUR, děti 21 EUR, atd. V ce-
nách výletů nejsou zahrnuty vstupy.
 Nutno vzít s sebou vlastní povlečení nebo lze pronajmout za 300 Kč/osoba.
 Kalkulace byly provedeny k 23. 08. 2010, proto si SIM s.r.o. vyhrazuje právo ceno-
vou relaci změnit v souvislosti s prokazatelnými změnami v ekonomice státu. O jakýko-
liv změnách bude SIM s.r.o. ihned nás informovat.
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Smutné události
Dne 26. 9. 2010 nás navždy opustila  Ilsa Pliczková, místo-
předsedkyně představenstva a dlouholetá pracovnice ARCUS – 
ONKO CENTRA z České Lípy jak jsme již uvedli v minulém čísle 
časopisu ARCUS.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem za projevenou 
soustrast s odchodem mojí maminky.

Jana Koželská

Dne 4. října 2010 nás také opustil Oldřich Roztočil z České Lípy, kterého jste znali např. 
z doprovodu ze Švýcarska, kde Vás informoval o bylinkách a řekl Vám název každé rost-
liny, na kterou jste se zeptali. Jeho manželka mi napsala:  „ ..posílám vám toto parte s díky 
za to, co mohl Olda i s Vámi prožít.“

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
Mobil: 603 533 288 ( 8.00 – 16.00 hod.)
koordinátor Vladimír Vařeka
Mobil: 603 218 858 (8.00 – 14.00 hod.)
E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org

Informační místo v České Lípě omezilo svoji činnost. 
Z důvodu vážného onemocnění  a následného  úmrtí paní Ilsy Pliczkové, která v tomto 
centru pracovala od jeho počátku, jsme dojednali  výdej pomůcek ve Zdravotnických 
pomůckách na křižovatce v  Moskevské ulici. Do této výdejny jsme předali většinu po-
můcek, které jsme měli v našem onkologickém centru ARCUS. Ženám jsme tak zajisti-
li kvalitní náhradu výdejního místa. V prostorách ARCUS – OC bude nadále zachován 
sklad a archív dokladů od jeho počátku činnosti od roku 1993. Proto úhrady členských 
příspěvků přijímáme pouze formou platby na účet.  Také děkujeme za roznášku časopi-
su po České Lípě našemu členu  panu M.  Levému z České Lípy. 

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
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Poděkování sponzorům 2010
V  roce  2010 naše ARCUS – ONKO CENTRUM podpořili fi nančně a patří jím díky:

Vládní výbor pro zdravotně postižené – Úřad vlády ČR
Lesy ČR , s.p.   /   Olomoucký kraj   /   Město Litovel

Mikroregion Litovelsko   /   Rádio ČAS
PaeDr. Gajdušková Alena – 1.místopředsedkyně Senátu

Sekaninová Božena - senátorka
EMICO GATT s.r.o.   /   S MORAVA LEASING, a.s.

Za materiální pomoc a pomoc formou služeb děkujeme:
JEŽEK SOFTWARE Česká Lípa   /   Obecní úřad Luká   /   Heidi Janků

rockové skupiny Venefi ca, Hazydecay,  Stracené Ráj, Pandora a Storn
Kamil Rozsypal   /   OSA s.r.o.   /   Pivovar STAROBRNO   /   Pivovar Litovel

FONTÁNA Olomouc   /   AQM s.r.o. Olomouc   /   Filák řezník
Hasiči  Tři Dvory    /   Tiskárna Křupka Mohelnice   /   Profi t Olomouc

ZOD lahůdky Ludmírov   /   Ladislav Vitoul   /   Zdenek Vošalík
Manželé Balatkovi, Pluskalovi, Vyroubalovi 

Rodiny Pluháčkových, Vařekových
Ing. Zdenek Kubát , Josef Koutný, Šárka Šišmová,

Ondra Typner, Ladislav Kvapil

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 evi-
dence a nebude už zasílán časopis ARCUS. Platbu členského příspěvku můžete také provést slo-
ženkou viz vzor:
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Ozdravný pobyt Karlovy Vary 2010

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 Křupka Mohelnice.    Uzávěrka: 20. 11. 2010. 
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Toto číslo vyšlo díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené – Úřadu vlády ČR. 


