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Vážení a milí čtenáři,
 přinášíme Vám v letošním roce poslední číslo našeho časopisu. Protože se blíží 
vánoce a budeme očekávat nový rok 2011, chci vám všem poděkovat za vaši podpo-
ru a popřát vám hlavně hodně zdraví a k tomu štěstí s láskou. 
 Již v posledních našich časopisech jsme vám doporučovali sledovat naše we-
bové stránky www.arcus-oc.org, kde naleznete aktuální informace o naší činnosti 
a také přihlášky na naše pobyty v roce 2011. Doufáme, že v roce 2011 se nám podaří 
zrealizovat připravené benefi ční koncerty na Července a hlavně Mezinárodní onko-
logický kongres Znojmo.               Jana Koželská, předsedkyně představenstva

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 ARCUS - OC
Znojmo 16.11.2010 - Setkání přátel a příznivců ARCUS – OC Znojmo
 Tradičně v předvánoční době se dne 26.11.2010 od 18ti hod. v Hotelu „N“ Přímětice 
26 uskutečnilo malé posezení přátel a příznivců, na které zvala Marie Čechová s Annou 
Kubovou z ARCUS – OC Znojmo. Marie Čechová přivítala všechny přítomné a seznámila 
je s programem. Jana Koželská představila ARCUS – ONKO CENTRUM a seznámil účastní-
ky s programy, které jsou připraveny na rok 2011. Pan probošt Josef Hudec pronesl svá-
teční slova k adventu a popřál k další činnosti našeho sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 
a všem popřál k vánocům. Velké poděkování za pěkné setkání patří MVDr. Liboru Jurkovi, 
Zdeňkovi Nachtneblovi, fi rmě Strabag, panu proboštovi Josefu Hudcovi, Aleně Lidákové, 
Mgr. Tereze Czernekové, členkám znojemské pobočky ARCUS a  jejich příznivcům. 
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Upozornění na nové brožury
Na našich webových stránkách

www.arcus-oc.org naleznete brožury
o využití robotické chirurgie jak pro
pacienty tak lékaře. V případě zájmu

vám je zašleme v tiskové podobě.

Proti viru prasečí chřipky 
chrání běžné očkování proti sezonní chřipce
Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila mezi základní chřipkové kmeny, pro-
ti kterým musí aktuální registrované chřipkové vakcíny prokázat dostatečnou imunitní 
odpověď, i virový kmen pandemické chřipky A/H1N1.
 V Praze, 29. listopadu 2010 – Málo se ví, že aktuální vakcíny proti sezónní chřip-
ce jsou účinné i proti virovému kmenu A/H1N1 − proti pandemické (takzvané „prasečí“) 
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chřipce, která u nás právě před rokem dosahovala svého vrcholu. Loni touto dobou se 
v Česku počty nakažených pohybovaly v řádu statisíců osob týdně. V sezóně 2009/2010 
jen v České republice zemřelo na komplikace spojené s pandemickým chřipkovým one-
mocněním 102 osob. „Složení vakcíny proti sezónní chřipce vychází z rozhodnutí Světové 
zdravotnické organizace, která mezi základní chřipkové kmeny, proti kterým musí aktuální 
registrované chřipkové vakcíny prokázat dostatečnou imunitní odpověď, zařadila v letoš-
ním roce i tento virový kmen,“ vysvětluje epidemiolog Jan Kynčl ze Státního zdravotní-
ho ústavu Praha. Nové vakcíny proti chřipce přinášejí vysokou účinnost proti aktuálním 
chřipkovým kmenům. V nabídce je nově také vakcína vhodná i pro osoby alergické na 
antibiotika a vaječné bílkoviny. Tedy pro poměrně početnou skupinu osob, které dosud 
očkování nemohly využívat vzhledem k riziku nežádoucích alergických reakcí.

Obavy nejsou na místě
 Obava z vedlejších účinků očkování není na místě. Většina osob očkování proti 
chřipce velmi dobře snáší. U někoho se mohou vyskytovat drobné obtíže v podobě bo-
lesti v místě vpichu, bolesti hlavy, únava, svalové bolesti a pocit neklidu. V naprosté vět-
šině případů však velmi rychle odezní. Nové vakcíny již přinášejí vysokou účinnost na 
úrovni 70–90 procent. Vakcína proti chřipce pro letošní sezónu obsahuje vedle již zmí-
něného viru pandemické chřipky dále virus typu A/H3N2 a virus typu B. Na rozdíl od ji-
ných běžně podávaných vakcín, jejichž složení se v průběhu let nijak nemění, se složení 
vakcíny proti chřipce mění každý rok, aby bylo v souladu s kmeny, které budou s největ-
ší pravděpodobností cirkulovat v dané chřipkové sezóně.

Vakcína i pro alergiky
 Jednou z letošních největších novinek mezi vakcínami na trhu je vakcína PREFLU-
CEL, která je vhodná i pro osoby alergické na antibiotika a vaječné bílkoviny. Jako jediná 
vakcína proti chřipce je vyráběna na území České republiky a její výhody tkví v unikátní 
buněčné technologii, kterou se vyrábí. Na rozdíl od vakcín připravených tradičním tech-
nologickým postupem využívajícím embryonovaná kuřecí vejce neobsahuje antibioti-
ka, vaječné bílkoviny ani konzervanty. I malé množství těchto látek může u alergiků vy-
volat alergickou reakci. V případě vakcíny PREFLUCEL však toto riziko nehrozí.

 Chřipka je dlouhodobě považována za velmi závažné onemocnění. Při běžné chřip-
kové epidemii se ročně nakazí jen v České republice 1,5−2 miliony lidí. Pandemický vi-
rus způsobuje ještě vyšší počet nemocných a způsobuje také těžší komplikace při one-
mocnění. Vyšší počet nemocných zároveň potřebuje léčbu na JIP, např. kvůli závažným 
pneumoniím – zápalům plic souvisejícím právě s chřipkovým onemocněním. Za nízkou 
proočkovaností proti chřipce může být i fakt, že mezi lidmi stále přetrvává řada mýtů 
a polopravd, které v konečném důsledku vedou k tomu, že se lidé očkovat raději nedají. 
Navíc si lidé neuvědomují, že když se dají očkovat, nechrání tím jen sebe, ale podstat-
ně omezí další šíření tohoto závažného onemocnění mezi ostatní. „Nechat se očkovat 
je možné vcelku kdykoliv, ideálně na podzim před začátkem chřipkové sezóny, jen je potře-
ba počítat s tím, že vakcína je účinná až po 14 dnech od aplikace. Pokud pacient onemocní 
v uvedeném období, než vakcína začne účinkovat, je to proto, že si organismus po očkování 
ještě nevytvořil dostatek protilátek,“ říká MUDr. Jan Kynčl, epidemiolog ze Státního zdra-
votního ústavu Praha.
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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 re-
staurace Montanie 777 mají svou 
historii. Areál byl dříve před re-
novací provozován jako účelové 
lázeňsko – rehabilitační resortní 
středisko, které tak bylo do znač-
né míry uzavřeno veřejnosti. 1. 
12. 2008 se po renovaci celý areál 
otvírá bez omezení nejširší veřej-
nosti. Chráněná krajinná oblast 
Jizerské hory poskytuje ideální 
prostředí pro zdravý životní styl. 
Montanie přispívá tím, že je zcela nekuřáckým areálem. Všechny pokoje, restaurace 
a společenské prostory s výjimkou 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, restau-
raci, bar i saunu pro 5 – 6 osob, respirium, grilování v přírodě či uspořádání táboro-
vého 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 zalesněné-
ho území s možností individuálně pořádaných aktivit ve volné přírodě – orientační zá-
vod, poznávání 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, rašeli-
nišť 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 volejbalo-
vé hřiště, fi nská sauna, karambol či stolní tenis, dětské a společenské hry, dětské hřiště. 
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K hotelovým službám patří i komplex-
ní služby pro kongresové a společen-
ské akce s kapacitou do sto účastníků. 
Doplňkový prodej mikin a triček s lo-
gem Montanie a turistických píšťalek 
Montanie. 
Celoročně otevřený hotel Monta-
nie staví svou pověst na službách, 
které jinde nenajdete 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 hotelové restaurace Montanie 777, která je otevřena jak 
hotelovým hostům tak denním návštěvníkům od snídaně až po večeři. Již při první ná-
vštěvě si vás prostředí moderně zařízeného interiéru restaurace získá svou přívětivou 
tváří, nekuřáckým prostředím, pozorným personálem. A vždy se budete chtít vracet 
z krásných cest po Jizerských horách 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 energetickým potřebám a při tom zůstal věrný našemu krédu 
: eko/sport. Kapacita restaurace: 80 - 120 osob dle uspořádání. Možnosti oddělené pro-
story 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 Desné, 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 resp. 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 pacien-
ty a jejich rodiny ve švýcarském Melchtalu, který se nachází v blízkosti centrálního středu 
Švýcarska. Hlavní náplní ozdravného pobytu je turistika ve vysokohorském prostředí pod 
zdravotním dohledem a odborný program včetně rehabilitačního programu. 
Ubytování je zajišťováno v třípatrovém 
pensionu Widderhuis-Juhui v maleb-
né horské vesničce Melchtal, která se 
nachází cca 25 km pod Luzernem v nad-
mořské výšce 890 m. 
 Pobytové místo je oblíbeným vý-
chodiskem k různým turistickým tra-
sám. Nedaleko (cca 3 km) je také vzdá-
leno lyžařské středisko s mnoha vleky, 
kabinkovou a sedačkovou lanovkou, 
která může účastníky pobytu vyvézt 
k jezerům až do 1960 m n.m., kde po-
kračuje 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 turis-
tiky 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…)
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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.
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 Otevírání 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 zajišťuje zdravotní doprovod po celou dobu pobytu.
Ubytování – 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky se sprchou, WC
Stravování – polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu+ salátový bu-
fet + dezert
Pláž – oblázková s pozvolným vstupem – vzdálenost cca 100 m od centrální budovy.
Cena zahrnuje: 7x ubytování 7x polopenzi, pobytová taxa, doprava lux busem, poj. CK 
proti úpadku, pojištění léčebných výloh 300  Kč (osoba), zdravotní doprovod.
Místo odjezdu: Praha, Brno , Znojmo
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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 Bar-
tulovič, Makarská.
Makarská - je považována za 
nejvýznamnější a nejkrásněj-
ší rekreační oblast chorvatské-
ho Jadranu. Je chráněna monu-
mentálním pohořím Biokovo. 
Má překrásné oblázkové pláže, 
neuvěřitelně čisté moře a stabil-
ní teplé počasí. Zdejší klima je 
výborné pro alergiky 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.
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Ceny zahrnují:
Ubytování. Pobytovou taxu a všechny místní poplatky. Dopravu autobusem s WC 
a možností za Kč nákupu nápojů teplých i studených
Nástupní místo: Hodonín, Kyjov, Břeclav. Příplatek za nástupní místo: Brno, Uherské 
Hradiště, Vyškov, Prostějov, Olomouc, Zlín, Kroměříž, Přerov. Služby českého delegáta 
CK v místě. Česká plná penze. Zdravotní a úrazové pojištění (16 Kč/os./den). Ložní prá-
dlo v ceně. Zdravotní doprovod.

Chorvatsko – VODICE
 V termínu od 26. 8. do 4. 9. 2011 se uskuteční ozdrav-
ný pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodiny ve Vodici, 
která se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším leto-
viskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 12 km se-
verně od města Šibenik. Své jméno získalo podle četných 
pramenů pitné vody v místě a okolí. Stará část města s ma-
lými kamennými náměstíčky a křivolakými uličkami nabízí 
spoustu obchůdků, taveren a stylových restaurací, které vy-
tváří atmosféru města, veselé, hlučné a přitom čarovné při 
západu slunce. Dlouhá přírodní štěrková pláž kombinovaná 
s kamennými moly obklopená borovými lesy a čistým mo-
řem láká k odpočinku a zábavě. Letovisko Vodice nabízí na-
šim 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.

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 (dět-
ský pokoj se dvěmi lůžky, ložnice s dvoulůžkem, obývací část s rozkládacím dvoulůž-
kem, kuchyňský kout, WC + sprcha). Každý mobilhome má vlastní venkovní sezení se 
zahradním 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 pro-
dejny potravin, restaurace, obchůdky, diskotéky, animační programy, internet, WI-FI 
apod.
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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 vý-
lety: 
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 žralo-
ky, tobogány) á 18 EUR + vstup, St. Tropez 
á 7 EUR, Ramatuelle á 7 EUR, vláček na 
Grimaud 7 Eur, Ste. Maxime 7 EUR, Can-
nes + Grasse à 25 Eur, lodní výlet 4 hod. à 
25 EUR, děti 21 EUR, atd. V cenách 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 cenovou re-
laci změnit v souvislosti s prokazatelnými změnami v ekonomice státu. O jakýkoliv změnách 
bude SIM s.r.o. ihned nás informovat.
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Změna životosprávy Ivan Volf – onkoforum.osudy.cz 
 

Právě jste se dozvěděli, že máte rakovinu. S tím je spojená i změna životosprávy. Má 
cenu ji opravdu měnit? Jak ale začít? A co všechno to zvládne ovlivnit? Dneska to trochu 
naťuknu, časem budu přidávat i další příspěvky. 
 Na začátek zmíním, že následující informace jsou pro takzvaně zdravé buňky. Na 
ovlivnění rakovinných buňek jsou tu lékaři. Ale mimo rakovinných buňek máte ještě 
99% buněk zdravých. Ty mají svoje nároky a jestli to máte zvládnou, tak ty jejich nároky 
potřebujete refl ektovat.
 Předně. Vaše tělo je z buněk. Z hodně buněk. Buňky se neustále dělí a zanikají. Dů-
ležité je, že všechny důležité stavy - život, zdraví, nemoc i smrt, začínají na úrovni 
buňky. A proto se potřebujete ze všeho nejdřív ptát, co potřebuje buňka. Potřebuje být 
používána, potřebuje materiál, ze kterého se bude obnovovat, potřebuje materiál, ze 
kterého bude vyrábět látky pro tělo a potřebuje, abyste ji byli schopni zbavovat odpadu, 
který vyrobí. Co se myslí tím, že buňka musí být používána. Inu, lidské tělo se vyvinulo 
ve velice hospodárný systém, který se zbavuje všeho, o čem si myslí, že to nepotřebuje. 
Když například cvičíte, rostou Vám svaly, sílí kosti. Když cvičit přestanete, tělo se zbaví 
přebytečné hmoty. 
 Vaše tělo si také velice přesně hlídá, na co dostane živiny a pokud jich nedostane 
dost, tak se zbavuje těch buněk, které mu těch živin spotřebovávají moc a nahrazuje je 
buňkami s nižším výkonem, nižší spotřebou, ale taky bohužel horšímy výsledky. (To se 
děje na základě tzv. epigenetické informace, ještě o ní bude řeč.) A pokud takové tělo 
zasáhne rakovina, má problém. Rakovina vás stojí hodně energie i živin. Tělo na ní re-
aguje celkovým chřadnutím a to snižuje šanci na přežití a úspěšnost léčby. Ale tenhle 
problém je řešitelný. A čím dříve s tím řešením začnete, tím větší šanci máte, že vaše tělo 
snese i velice náročnou léčbu.
 Vrátím se zpět k momentu, kdy vám byla sdělena diagnóza. Co dělat ohledně stra-
vování? Poradit se s odborníkem, jasně, ale co se máte šanci na takové konzultaci do-
zvědět? Předně, bude potřeba s vámi projít, jak se teď stravujete a jak daleko je to od 
toho, co byste opravdu potřebovali. Začneme s pitím. Fyziologická potřeba vody je 
cca 40 ml na kilo váhy – při náročnějším režimu se může vyšplhat na 50 i 60 ml na 
kilo. 2/3 z toho dopoledne. Pokud vám vyjde hausnumero, ničeho se nelekejte. I vy se 
můžete naučit pít tolik, kolik potřebujete. Jen to bude chtít čas a cílený trénink. Ale jde 
to. (Jak se učit pít bude v jednom z dalších příspěvků). Připomeňme si, k čemu vám ten 
pitný režim bude. Potřebuje z těla dostat odpad. A pokud jste doteď nepili dost, uvě-
domte si, že co jste z těla nedostali, to tam logicky muselo zůstat. A pokud Vám to tam 
zůstává pár let, tak se to shromažďuje hlavně v tuku. (Pro štíhlé, není problém mít váhu 
v optimu a přitom vysoké procento tuku, nechte se změřit) A tuk je zároveň zdroj ener-
gie. A když se do vás rakovina pustí, tak si na tenhle zdroj šáhne. Tuk se spotřebuje a od-
pad v něm uložený se rychle dostane do těla, kde bude hodně škodit. Takže o pitném 
režimu žádné diskuse, pít, respektive pít dostatečně potřebujete. Co pít? Vodu. Klidně 
tu z kohoutku, jen ji nechte odstát. Pokud víte, že je u vás moc tvrdá voda, popře-
mýšlejte o fi ltru, ale pořád lepší, než voda balená. Dále zelený čaj a vámi ředěný 
džus (před jídlem, nikdy po, kvasil by ). Alkohol, nektary ( 50% ovocné šťávy ), sodov-
ku, limonády, pivo byste měli vynechat. Kvalitní víno a nealko pivo občas. Proč vám to 
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zakazuji? Protože potřebujete držet v pohodě prostředí ve vašem zažívání. Respektive 
jeho obyvatele, probiotické kultury. Ty mají své oblíbené pH. Když ho změníte, za-
čnou prohrávat s bakteriemi a plísněmi milujícími kyselé pH. Ty místo látek pro imunitu 
a vitamínů produkují jedy a látky provokující imunitu, kterou si na nich zbytečně vypo-
třebujete.

 Poznámka bokem, některé z vás můj styl popudí. Chápu to. Být nemocný, tak mě 
taky naštve. Ale způsob, jakým to píšu, odráží naléhavost a nutnost začít hned, jít krok 
za krokem a mít potřebu se v tomhle zlepšovat. A i člověk, pro kterého to bude fakt těž-
ké si to všechno zorganizovat a pohlídat, by měl vědět, že to jde zvládnout. Jen to bude 
chtít úsilí. Koneckonců, nebavíme se tu o chřipce.

 Zpátky k jídelníčku. Ten bude jednou ze samostatných kapitol, ale něco vám z něj 
prozradím. Počet porcí je potřeba mít na 5-7. Je potřeba stravu rozložit jednak proto, 
aby to zažívání pobralo a zpracovalo úplně. Potřebujeme se vyhnout tomu, aby vám 
zažíváním putovala nedostatečně strávená potrava. Také je důležité si hlídat hladinu 
cukru v krvi. Rozkolísaná hladina rovná se hlad, nejisté období a potřebu připravit se na 
obtížné podmínky – nebudovat hmotu navíc, všechny pochody držet na nejnutnějším 
minimu. Vy naopak tělu potřebujete zdůrazňovat, že je hojnost, že je možné i plýtvat. 
Tohle ,,chlácholení“ se neobejde bez vyrovnané hladiny cukru.
 Co zařadit? Kvalitní bílkoviny. Živočišné i rostlinné. Těch rostlinných by mělo být tak 
dvě třetiny. Teď to vypadá, že se pustíme do nějakého složitého počítání, ale nebojte se, 
nebude tak zle. Důležité je, že těch bílkovin budete jíst cca 1,7 gramu na kilo. S tímhle 
číslem se odvolávám jednak na svoje zkušenosti s onkologickými pacienty a jednak na 
práci Dr. Davida Hebera a Dr. Louise Ignarra. Doktor Heber se proteiny zabývá posled-
ních čtyřicet let a tahle hodnota, za předpokladu, že větší část tvoří rostlinné bílkoviny, 
je pro tělo bezpečná a hlavně prospěšná. Pokud jde o ledviny, zvládnou to při dodržo-
vání pitného režimu a dostatku živin vůbec. Epigenetika. Na konci článku se o tomhle 
termínu rozepíšu.
 Jaké zdroje bílkovin mám na mysli? Maso, vejce, luštěniny, soju, obilné protei-
ny z celozrnných těstovin, rýže a pečiva. Mléko a mléčné výrobky schválně nezmiňu-
ji. Tvaroh se dá vzít na milost, ale ostatní jsou při léčbě nevhodné. Proč? Protože abyste 
z mléčných výrobků měli užitek, musíte napřed umět z mléka v žaludku vysrážet tva-
roh. To umíte jako kojenec, díky enzymu chymozinu. Ten se Vám ale v dospělosti už ne-
tvoří, mléko jde z žaludku jen natrávené a pak dělá v zažívání rotyku. Ä dobře na tom 
nejsou ani ostatní složky mléka. Mléčný cukr. Pro část lidí nestravitelný. Váže na sebe 
vodu a podporuje průjmy. Mléčný tuk. Když se krávy pásly na loukách a jedly trávu a s ní 
i hmyz, měly mléko bohaté na Omega – 3 mastné kyseliny. Ty tlumí záněty. Dneska se 
krávy krmí kukuřicí a další stravou bohatou na Omega – 6 mastné kyseliny. Ty v těle pod-
porují záněty (kyselina arachidonová se v těle používá k označování místa, kde se má 
vyvolat zánět. Její nadbytek způsobí, že vyprovokován silnější záněty, než je třeba.) Zá-
něty se v těle tlumí pomocí vápníku. Jako když Vás píchne vosa a v nemocnici Vám dají 
kalciovou injekci. Vy si ten vápník berete z kostí. A zbytky chemických látek v mléce, byť 
v povoleném množství taky neprospívají. 

 Sacharidy. Sacharidy jsou nejčistší zdroj energie v těle. Pro Vás jsou nejlepší ty ,,po-
malé“, ,,složené“ – zkrátka škroby. Měly by být součástí každé porce. Udržují Vám vyrov-
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nanou hladinu krevního cukru a jejich dostatek Vám chrání tkáně před odbouráváním, 
když tělo potřebuje energii. Tu si umí vyrobit z sacharidů, tuků i bílkovin. Ale Vy potře-
bujete, aby ji tvořilo ze sacharidů.
 Tuky. Jsou moc potřebné. Ale ty správné, to jest tepelně neupravené, rostlinné, 
konkrétně olivový, řepkový a slunečnicový olej. A rybí tuk. Vyhněte se smaženému tuku 
– poničený, plný odpadu, nasycenému tuku – zbytečný, je z něj akorát odpad, ucpává 
cévy a hlavně ztuženému tuku. Ten neumíte vůbec rozštěpit a jeho meziprodukt zůstá-
vá v cévách. Není z něj žádný užitek. Naopak.Vitamíny, minerály, stopové prvky, rostlin-
ná barviva, přirozené látky dodávající chuť a vůni.
 WHO stanovila 1 kg rostlinné hmoty jako doporučenou dávku pro zdravého člově-
ka. Kolik by toho měl sníst nemocný, aby vykryl vyšší spotřebu těchto látek, to se mi zjis-
tit nepodařilo. Upřímně, jestli jste na chemoterapii, tak 400 gramů pro vás bude úspěch. 
Víc syrové a blanšírované zeleniny by mohl být horor strávit. Tady zcela natvrdo říkám, 
potřebujete část těchto mikroživin vykrýt z doplňků. Pro lidi, kteří nemají doplňky rádi 
coby cizí věc připomenu, že původního ve svém životě nemáme skoro nic. Ať jde o stra-
vu, léky, ovzduší, záření, míru pohybu , cokoliv. Kvalitní doplňky jsou nezbytné, jestliže 
máte dodržet potřebný přísun mikroživin, který je pro onkologického pacienta několi-
kanásobný oproti zdravému člověku. Dále, strach z DDD neboli doporučených denních 
dávek. Jedná se o hodnoty sestavené na základě tabulek z roku 1992, které jsou přepsa-
nými tabulkami z doby hlubokého komunismu. Naprosto nerefl ektují dnešní potřeby 
a překročení tech papírových DDD ani neřešte. Při léčbě budete mít takovou spotřebu, 
že budete mít co dělat, abyste byli aspoň na svých 100%. O doplňcích bude taky samo-
statný příspěvek. Jak je vybrat, co s nimi dělat, jaké jsou jejich úskalí a možnosti, o tom 
všem bych rád rozvedl širší debatu.
 Vláknina. Tak s tou pomalu, ale vytrvale zvyšovat až na příjem 35 gramů denně. 
Různé druhy. Ale pozor. Pokud jste zvyklí na ,,klasickou“ stravu a navíc moc nepijete, tak 
opravdu pomalu zvěšujte a hlavně si hlídejte pitný režim. Vláknina mimo jiné detoxiku-
je. Ale ten detoxikovaný odpad tělo musí umět dostat pryč. A to je možné až když bude-
te dostatečně pít. Jinak vláknina je klíčová pro růst probatických kultur. Oni se vlákninou 
živí a také jim zvětšuje životní prostor. Rostou na ní jak na pletivu. V době léčby pro Vás 
bude důležité rychle obnovovat to, o co přijdete léčbou. Vláknina vám pomůže, aby se 
breberky po každé dávce rychleji rozšířily.)
 O tom ostatním z jídelníčku v dalším příspěvku.
 Jen ještě dopíšu tu svojí EPIGENETIKU a pohyb.Ve své DNA máte napsáno jak bu-
dete vysocí, jakou budete mít barvu očí atd. Máte tam ale také napsáno, jak se Vaše tělo 
bude v té které situaci chovat. Které orgány budou mít větší rezervy a které menší. Důle-
žité je, že DNA není soubor přesných hodnot. Je to spíše soubor intervalů od do. Buňky, 
které se ve Vás rodí mohou být šikovné, výkonné atd od do. To, jestli se budete pohybo-
vat na vrchní nebo spodní hranici intervalu je ovlivněno podmínkami za posledních cca 
půl roku. Jaké bylo zásobení živinami, jaká byla hladina cukru v krvi, jak moc jste ten kte-
rý orgán používali – to všechno ovlivňuje, jestli vaše tělo bude preferovat buňky šikovné 
žrouty a nebo nešikovné, co po něm ale nic moc nechtějí. 
 Jestli jste až do teď žili ,,normálně“ a dozvěděli jste se, že máte rakovinu, tím spíš 
potřebujete svoje tělo používat. Cvičit, sportovat, relaxovat, zvládat stres, zásobovat ži-
vinami co to půjde. Máte šanci si pořídit daleko odolnější tkáně, máte šanci svému tělu 
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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

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: 1. 12. 2010. 
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Toto číslo vyšlo díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené – Úřadu vlády ČR. 

vysvětlit, že všechny svoje tkáně potřebuje. To vám pomůže zvládat léčbu – žít, ne pře-
žívat. Ze zkušeností vím, že se dá velice silná chemoterapie v týdenních intervalech zvlá-
dat tak, že je člověku špatně jeden a půl dne. A zbytek týdne je možné žít, jako člověk, 
fungovat. Samozřejmě to závisí jedinec od jedince, ale opravdu zdravá životospráva 
může prodloužit kvalitní život a hlavně pomáhá ustát jakkoli silnou potřebnou léčbu. 
Nepodceňujte ji.
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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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Ozdravné pobyty Chorvatsko 2011 - Makarská
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Ozdravné pobyty Švýcarsko

Ozdravné pobyty Francie


