
konečně... konečně si asi každý z nás
v těchto dnech zhluboka oddechl, pro-
tože konečně odchází zima, která se
tentokrát tolik loudala a nechtěla jaru
předat vládu.
Konečně přichází jaro, a to nejen v ka-
lendáři, ale i v přírodě. A je až neuvěři-
telné v jaké síle. Jen se rozhlédněte - jak
se často z prachu a špíny uprostřed
města derou na svět tenoučké stonky
rostlinek, toužících po světle, teple,
zkrátka po životě. Rozkvétají šedivé ke-
ře, stromy se odívají do zeleně a všude
je slyšet ptačí cvrlikání.
A co člověk? Myslím, že je to podobné.
I my jsme v těch mrazivých a zamlže-
ných březnových dnech netrpělivě vy-
hlíželi slunko, které se nemohlo prodrat
mraky a svět zůstával bezbarvý, unave-
ný, zašedlý, a to vše působilo i na naše
skrytá já, na naše nervy i zdraví.
Konečně tedy jaro! Každoročně se tento
zázrak opakuje. Každoročně si zpíváme
„jaro už je mezi námi - zima už je za ho-
rami“, vítáme první jarní posly skřivany,
čápy, kukačky, první sedmikrásky a září-
cí pampelišky a nastavujeme svou tvář
hřejivým paprskům jarního slunce. Bez
slunce by naše planeta byla bez života,
bez slunce by nemohl žít ani člověk.
A tak si všichni dopřejme dny plného jar-
ního vlání, vyjděme do přírody, kde udě-
láme mnoho pro své zdraví i pro svou
mysl. Procházky probouzejícími se lesy,
toulání se rozkvetlými loukami i cesty ko-
lem upravených kvetoucích zahrádek
přinášejí pocit radosti. A vnímání té krá-
sy pozvedá naši mysl i naše činy.
Pro nás v naší republice je jaro svázá-
no i s moha událostmi, radostnými
i smutnými. Připomínáme si narozeni
našeho prvního prezidenta Tomáše G.
Masaryka, ale i smrt jeho syna Jana,
výročí neblahé okupace naší země hit-
lerovskými vojsky, po níž nastalo obdo-
bí velkého utrpení a temna.

K jaru však patří i Velikonoce, pro křes-
ťany největší svátky, neboť ukřižování
Ježíše Krista s sebou přineslo i zaslíbení
věčného života.
Tentokrát přibude ještě jedna velká
událost - vstup naší země do Evropské
unie. My, kteří jsme většinu svého života
prožili v minulém dvacátém století, má-
me velké přání: aby toto historické roz-
hodnutí vneslo do naší malé země
uprostřed Evropy konečně onen zaslí-
bený klid, prosperitu, aby se ještě i nám,
ale i našim potomkům konečně dařilo
žít v klidu, míru. Aby dny všední i sváteč-
ní byly naplněny, radostí, pochopením
i vzájemnou úctou člověka k člověku.
Pro nás, členy Ligy proti rakovině, je jaro
svázáno i s naší největší akcí. Jak jistě
všichni víte, každoročně druhou květno-
vou středu pořádáme Květinový den.
Naši občané jej už znají a těší na žlutý
kvítek měsíčku lékařského, jehož  zakou-
pením přispívají na zdolání jedné z nej-
horších nemocí. Ovšem smyslem
Květinového dne je také upozornit jed-

noho každého z nás, že i my sami svým
zdravým způsobem života můžeme při-
spět ke snížení výskytu rakoviny u nás, že
znajíce rizikové faktory můžeme sami
přispět k prodloužení a ke kvalitě svého
života. Naše tajné přání je, aby nejen
žluté květiny, ale i letáčky, upozorňující
na možná rizika, se dostaly do rukou
každého občana. Aby si je každý pře-
četl a zapřemýšlel, jak on sám může
zkvalitnit svůj život. Vždyť právě v tuto
jarní dobu si nejlépe uvědomujeme, jak
krásné je žít, jak stojí za to obětovat tro-
chu ze svého pohodlí, abychom dodali
svému organismu vše, po čem prahne
a co potřebuje ke svému zdárnému roz-
voji, k plnohodnotnému životu a ke kaž-
dodennímu pocitu radosti a štěstí.
Přeji Vám všem, aby to letošní jaro bylo
plné odhodlání udělat něco pro své
zdraví, aby bylo bohaté na splněná
přání, krásné prožitky i upřímné pocity
radosti. To vše okoření náš život a dodá
mu ty nejzářivější barvy.

Eva Křížová
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VSTUPUJEME DO EVROPY

EVROPA PROTI RAKOVINĚ

Těžko bychom dnes hle-
dali u nás někoho, kdo

by neměl informace o Ev-
ropské unii.
V květnu se stane členem
i naše republika. Bohaté in-
formace získá jistě každý občan v den-
ním tisku. Rádi bychom k této dějinné
události přispěli pohledem do historie.
Myšlenka sjednocené Evropy je velmi
stará. Nás může potěšit, že jejím zastán-
cem byl už český král Jiří z Poděbrad,
který se snažil za své vlády vytvořit spo-
lečenství evropských zemí. Ovšem jeho
doba - patnácté století - nebyla příliš
nakloněna vznešeným myšlenkám.
V novější době se tato myšlenka evrop-
ského sjednocení začala propagovat
po první světové válce. Hrůzy této války
i její důsledky podnítily významné ev-
ropské osobnosti k úvahám o spoje-
ných evropských státech. Byl předložen

návrh velké federace jednotlivých ev-
ropských zemí, které by vytvořily silný
celek, podobný Spojeným státům
americkým. Realizace této úvahy se
neuskutečnila.
Myšlenka „spojené Evropy“ se znovu
objevila po druhé světové válce. Tehdy
si evropské vlády - dík hospodářské po-
moci USA válkou zničené Evropě - vy-
zkoušely, že lze postupovat společně.
Prvé kroky i rozhodnutí byla opatrná
a zdrženlivá, byly obavy z dalších kon-
fliktů, ale snaha po nalezení mírového
řešení nakonec vedla k tomu, že v roce
1951 bylo založeno první Evropské spo-
lečenství uhlí a oceli. V oblasti průmyslu
došlo ke spolupráci Francie s Němec-
kem a k nim se připojily Belgie, Nizo-
zemsko, Itálie a Lucembursko.
Pařížská smlouva byla první, ale evrop-

ské státy pochopi-
ly, že snadnějším
a přístupnějším ře-

šením budou spíše jednotlivé kroky
v různých oblastech než velká politická
dohoda. A tak v roce 1957 bylo založe-
no Evropské hospodářské společenství
(EHS) a Evropské společenství atomové
energie (Euratom).
V roce 1968 vznikla Celní unie, v níž
členské státy EHS mezi sebou zrušily cla
na dovoz průmyslových výrobků.
V roce 1973 došlo k prvnímu rozšíření
Evropského společenství. Za členy bylo
přijato Dánsko, Irsko a Spojené králov-
ství Velké Británie. Připojit se mělo

i Norsko, ale jeho obyvatelé v referen-
du vstup odmítli.
V letech 1981–1986 se společenství roz-
rostlo o Řecko, Španělsko a Portugalsko.
V této době také vznikl plán - nazvaný
Projekt 1992 - na zrušení hranic uvnitř
Evropského společenství. Měl odstranit
překážky volného pohybu zboží, služeb,
osob a kapitálu. Cílem bylo vytvořit tzv.
vnitřní trh.
Po pádu komunismu v zemích střední
a východní Evropy v letech 1989–1990
začíná spolupráce Evropského spole-
čenství s Polskem, Maďarskem,
Československem a dalšími zeměmi.
V roce 1991 se v Maastrichtu dohodli
předsedové vlád a hlavy států na
smlouvě o Evropské unii, která byla
v dalších dvou letech ratifikována jed-
notlivými státy a v roce 1993 vstoupila
v platnost.
V roce 1995 se staly členy Finsko,
Rakousko a Švédsko. Norsko v referen-
du vstup do Evropy opět odmítlo.
V roce 1996 podala Česká republika
oficiální žádost o členství v Evropské
unii. V polovině devadesátých let po-
žádalo o členství dalších devět zemí
z bývalého východního bloku.
V roce 1998 zahájila Evropská unie jed-
nání o členství v EU s Českou republi-
kou, Polskem, Maďarskem, Slovinskem,
Estonskem a Kyprem.
V roce 1999 začala v jedenácti z pat-
nácti členských zemí EU platit společná
evropská měna s názvem „euro“ a sta-
la se významným platidlem na světo-
vých trzích.
Ve stejném roce byla v Amsterodamu
podepsána smlouva, která shrnuje
a aktualizuje všechny dosavadní vý-
sledky snah o sjednocení demokratic-
ké Evropy a podle ní se státy Evropské
unie v současné době řídí.

Zpracováno podle materiálu MZ ČR.

Projekt stejného názvu byl přijat
v roce1986 v zakladatelských ze-

mích Evropské unie. Jeho cílem bylo
prohloubit informaci o rizikových fak-
torech mezi veřejností s výzvou každé-
mu jednotlivci, aby se snažil o jejich
eliminaci. Původních deset bodů bylo

nazváno Evropský kodex proti rakovi-
ně. Tato rozsáhlá preventivní akce
měla snížit úmrtnost na nádorová
onemocnění o 1 % ročně. Při vyhod-
nocení v roce 2000 bylo zjištěno, že
došlo celkově proti předpokladům ke
snížení úmrtí o 92 000 a jednoprocent-

ní roční úbytky ohlásilo Rakousko,
Finsko a Lucembursko.
V červnu 2003 bylo připraveno nové
znění Kodexu, který zohledňuje zdravot-
nickou situaci i v nově přijímaných kan-
didátských státech. Inovovaný kodex
má 11 bodů:
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1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte.
Pokud nemůžete přestat, nekuřte
v přítomnosti dětí.

2. Vyvarujte se obezitě.
3. Denně vykonávejte nějakou těles-

nou činnost.
4. Jezte denně více různých druhů

ovoce a zeleniny, alespoň v pěti
porcích. Omezte příjem potravin
obsahujících živočišné tuky.

5. Jestliže pijete alkohol, ať již pivo, ví-
no nebo koncentráty, snižte spotře-
bu na dva nápoje denně jste-li muž
a na jeden jste-li žena.

6. Nevystavujte se nadměrnému
slunečnímu záření. Zvlášť důleži-
té je chránit děti a mladistvé. 
Ti kdo mají sklon se rychle spálit
se musí chránit během celého ži-
vota.

7. Dodržujte přesně pravidla ochra-
ny před známými rakovinotvorný-
mi látkami. Dodržujte všechny
zdravotní a bezpečnostní předpi-
sy při styku s látkami, které mo-
hou způsobit rakovinu. Dodržujte
směrnice radiační hygienické
služby.

Programy veřejného zdravotnictví, které
mají preventivní význam nebo zvyšují
pravděpodobnost jejího vyléčení.
8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do

skríningu děložního hrdla v programu
se zajištěnou kontrolou kvality v sou-
ladu se Směrnicemi Evropské unie.

9. Ženy od 50 let by se měly zapojit do
mamárního skríningu v programu se
zajištěnou kontrolou kvality v soula-
du se Směrnicemi Evropské unie.

10. Ženy a muži od 50 let by se měli
zapojit do skríningu tlustého stře-
va a konečníku v programech se
zajištěnou kontrolou kvality.

11. Účastněte se očkovacích progra-
mů proti infekci způsobené virem
hepatitidy B.

Celkový zdravotní stav lze zlepšit
a mnohým úmrtím na rakovinu lze za-
bránit, když si osvojíme zdravější životní
styl. Doporučení, která jsou obsahem
Evropského kodexu proti rakovině, mají
za cíl snížit výskyt rakoviny a vést ke
zlepšení celkového zdravotního stavu.
Každý jedinec má svobodnou vůli změ-
nit svůj životní styl, a tak snížit riziko vzni-
ku rakoviny.

KONZULTACE O STRATEGII JAK PROHLOUBIT
A ZLEPŠIT PROGRAMY O KONTROLE RAKOVINY
V EVROPĚ
Na toto téma se konala z iniciativy

Světové zdravotnické organizace
(WHO) v Ženevě konference zástupců
19 evropských zemí a 17 mezinárod-
ních organizací (25.–28. 11. 2003).
Řada pozvaných přednášejících infor-
movala plénum o možných způso-
bech, formách a účinnosti skupin, aby
diskutovali dané téma z pohledu situa-
ce v jejich zemi.
Z hlediska postavení České republiky

v péči o nádorově nemocné vyznělo
srovnání s ostatními účastněnými země-
mi slušně. Ukazuje se přesto nutnost lep-
ší koordinace přetrvávajícího i nově za-
hájeného národního onkologického
programu.
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, vědecký se-
kretář České onkologické společnosti,
přítomný na konferenci, vidí řešení v ko-
ordinační roli právě onkologické spo-
lečnosti.

Osobně považuji za nutné, aby
Ministerstvo zdravotnictví ČR věnovalo
podpoře a koordinační činnosti ná-
rodního onkologického plánu větší
pozornost a soustředěné prostředky.
Ne všechny druhy nemocí ohrožují
populaci na stejné úrovni a intenzitě
jako kardiovaskulární a nádorové
choroby.

prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.

NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM

Česká onkologická společnost J. E.
Purkyně nám zaslala znění Národ-

ního onkologického programu ČR.
Výbor Ligy program projednal a přihla-
šuje se k němu.
Tři hlavní cíle našeho snažení - nádoro-

vá prevence, zlepšení kvality života on-
kologicky nemocných a finanční pod-
pora onkologického výzkumu jsou
v souladu s proklamovaným národním
programem.
Budeme rádi, pokud si státní orgány

i odborné společnosti uvědomí náš po-
díl na prevenci a využijí našich celore-
publikových akcí i našich nabídek in-
formačních tiskovin pro zdravé
i nemocné spoluobčany. Ne na všech
zdravotnických pracovištích je naše
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NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ PROGRAM 
ČESKÉ REPUBLIKY
Cíle:
Snižování incidence a mortality nádo-
rových onemocnění
Zlepšování kvality života onkologicky
nemocných
Racionalizace nákladů na diagnostiku
a léčbu nádorových onemocnění v ČR

Strategie:
Boj se zhoubnými nádory jako součást
celorepublikové i regionální politické
agendy.
Boj se zhoubnými nádory jako životní
zájem laické i odborné veřejnosti.
Mezinárodní kooperace a harmoniza-
ce v rámci partnerských struktur EU
a WHO.
Trvalá udržitelnost programu boje s ra-
kovinou kontrolou nákladů.
Stanovení a průběžné vyhodnocování
indikátorů, výstupů (outputs) a výsledků
(outcomes) fungování a účinnosti NOP.
Každoroční komentář k plnění, případ-
ně revize a doplňování.

Úkoly:
1. Odborná podpora výuky prevence

nádorů na školách. Popularizace pri-
mární prevence nádorů na veřejnos-
ti. Snížit zejména kouření mládeže
a žen. Pomáhat kladným změnám
ve výživě a životním stylu.

2. Zajistit dlouhodobé fungování a au-
dit programů pro skríning karcinomu

prsu, karcinomu hrdla děložního
a karcinomu kolorekta. Vyhodnoco-
vat zároveň vliv paraskríningových
vyšetření v populaci.

3. Zlepšit časnou diagnostiku zhoub-
ných nádorů, zejména ve spolupráci
s praktickými lékaři, inovovat náplň
preventivních prohlídek, integrujících
záchyt onkologických, kardiovaskulár-
ních a metabolických onemocnění.

4. Pojmenovat síť center komplexní dia-
gnosticko- éčebné onkologické pé-
če, akreditovaných ČOS na principu
čtyř kompetencí: kvalifikace, vybave-
ní, sebeevaluace a komunikace.
Vytvořit Radu onkocenter České re-
publiky jako nástroj pro koordinaci
práce.

5. Prosazování ekvity čili pokrytí popu-
lace srovnatelnými onkologickými
službami a přístup k informacím
o prevenci, diagnostice a léčbě
onkologických onemocnění.

6. Zajistit ukotvení a stabilitu zařízení pro
paliativní a terminální péči. Podpořit
rozvoj domácí péče. Sledovat stav
kvality života a léčby bolesti nemoc-
ných s pokročilými zhoubnými nádory.

7. Podpora kontinuity, stabilizace, mo-
dernizace a praktického využívání
databáze Národního onkologického
registru ČR pro řízenou preventivní
a diagnosticko-léčebnou péči v on-
kologii.

8. Podpora aplikovanému onkologic-
kému výzkumu a inovacím.
Zavádění principů HTA (health tech-
nology assessment) v onkologii.
Podpora vzdělávání v onkologii.

VÝROČNÍ SCHŮZE LPR PRAHA

Tradičně v únoru se scházíme k vý-
roční členské schůzi. Ta letošní se ko-

nala v úterý 17. února v zasedací síni
děkanátu I. lékařské fakulty Univerzity
Karlovy. Jednání se účastnili  zástupci
našich kolektivních členů z Berouna,
Hradce Králové, Králova Dvora,
Liberce, Ostravy, Prahy, Příbrami, Ústí
nad Labem a naši pražští členové. Po

uvítání a volbě mandátové a volební
komise vyslechlo zaplněné auditorium
stručnou zprávu o činnosti Ligy v uply-
nulém roce, kterou přednesl předseda
prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.
Podrobnou zprávu o činnosti v roce
2003 jsme otiskli ve Zpravodaji číslo 1.
Ekonomka Ligy paní Marta Veselá pak
seznámila přítomné s hospodářskými

výsledky naší činnosti, předsedkyně re-
vizní komise ing. Jitka Voženílková tlu-
močila závěry revizní komise i výsledek
auditu, který vyslovil souhlas s naším
hospodařením v roce 2003.
Předseda Ligy profesor Dienstbier pře-
devším vysvětlil poslání Ligy, které se za-
měřuje na prevenci a péči o onkolo-
gické pacienty.

činnost propagována a využívána. Je
to pochopitelné, neboť nikomu nekon-
kurujeme a naší jedinou snahou je služ-
ba veřejnosti.

Budeme rádi, když se s tímto progra-
mem seznámí i čtenáři našeho
Zpravodaje a svými aktivitami přispějí
k jeho známosti i realizaci ve svém regi-

onu. Kolektivní členové i jednotlivci ma-
jí k dispozici veškeré naše tiskoviny ke
vhodnému využití .

Výbor LPR Praha
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V oblasti prevence jsou stěžejními ligo-
vými akcemi: Květinový den, pořádaný
pravidelně druhou květnovou středu,
Týden proti rakovině, kterému je věno-
ván druhý říjnový týden a Pragomedica
- každoroční výstava lékařských a far-
maceutických firem, kde máme mož-
nost setkávat se a oslovovat nejen léka-
ře, ale celou zdravotnickou veřejnost.
V péči o onkologické pacienty bylo do-
končeno rekondiční centrum  v Léčeb-
ném ústavu na Pleši, kde byl vybudo-
ván rehabilitační bazén a komplex pro
pobyt pacientů. Jde o investici 11 milio-
nů Kč ze sbírek Květinového dne.
Mezi pravidelné akce patří i pořádání
koncertů, které bylo zahájeno v roce
2002 v Praze, v loňském roce pokračo-
valo koncertem v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravě. Letos za-
čátkem dubna se uskuteční další kon-
cert v jihočeské metropoli v Českých
Budějovicích a postupně by se měla
vystřídat všechna krajská města.
Pak už předseda volební komise prof.
MUDr. Evžen Skala seznámil přítomné
s kandidátkou nového výboru Ligy (by-
la rovněž otištěna v minulém Zpravo-
daji). Představili se noví členové a do-
šlo k tajnému hlasování. Z 51
přítomných byl jeden hlasovací list ne-
platný, 1 připomínka a zbývající vyslovi-
li souhlas s kandidátkou.

Při ustavující schůzi nového výboru byl
do čela opět zvolen prof. MUDr.
Zdeněk Dienstbier, DrSc., místopředsed-
kyní MUDr. Jana Vaňková a předsedky-
ní revizní komise ing. Jitka Voženílková.
Dalšími členy výboru jsou: PhDr. Eva
Křížová, MUDr. Jan Novotný, Danuše
Pařízková, MUDr. Alena Poštová, MUDr.
Jarmila Pradáčová, CSc., MUDr.
Vladimíra Stáhalová, MUDr. Zdeněk
Vích, CSc. Dalšími členy revizní komise
jsou: Doc. MUDr. Bohumil Konopásek,
CSc. a Ing. Miroslav Sirůček.
Profesor Dienstbier poděkoval odstupu-
jícímu výboru za dosavadní práci.
V diskuzi poděkovala MUDr. Pradáčová
členkám pražského klubu ŽAP za po-

moc při distribuci našich publikací.
Mimopražští účastníci přišli s návrhem
pořádat schůzi v dřívějším čase, aby
stihli návrat domů. Dále byla vznesena
připomínka k termínům pořádání setká-
ní u čaje, kterou vysvětlila pí. Mgr.
Sládková. Vzhledem k tomu, že dochází
ke změně lokality mění se i termíny set-
kání. Bližší informaci najdete v tomto čís-
le ve zvláštním článku o Nosticově palá-
ci. Všichni zájemci o stříbrné odznaky
Ligy si je mohou zajistit prostřednictvím
svých klubů (společné objednávky) ne-

bo při návštěvě Prahy přímo v sekretari-
átě LPR. Odznaky se prodávají á 20 Kč.
V další části diskuze podala informace
pí. Mgr. Sládková o letošním Květino-
vém dnu, který se uskuteční ve středu
12. května. Přihlášky k účasti byly roze-
slány s 1. číslem Zpravodaje. Předseda
podal také vysvětlení k dotazníku, který
byl rovněž přiložen v prvém čísle
Zpravodaje. Těšíme se, že nám naši
čtenáři dotazníky vyplní a pošlou, ne-
boť budou cenným podkladem pro
naši práci.
Po přestávce ve druhé části výroční
schůze seznámil předseda přítomné
s programem, jehož text následuje.  

-kří-

PROGRAMY A PROJEKTY LIGY 2004–2006
I. program - Nádorová prevence
• Evropský kodex proti rakovině - dlou-

hodobě
• Publicistika a soustavná propagace

v ČR - dlouhodobě
• PRAGOMEDICA - každoročně

• Květinový den - každoročně 
12. 5. 2004, 11. 5. 2005

• Týden proti rakovině - 11.–17. 10. 2004,
10.–16. 10. 2005

• Výukové a výchovné projekty - prů-
běžně

• Tiskové konference - před hlavními
aktivitami

• Koncerty - duben, květen, prosinec
• Prezentace Ligy na domácích od-

borných akcích - průběžně
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SLUNEČNICE Olomouc
I v podzimních měsících olomoucký
klub nezahálel. Členky se sešly k před-
nášce o základech práce na počíta-
či, na besedu mezi ně přišel přednos-
ta 1. chirurgické kliniky FN Olomouc
prof. MUDr. Vladimír Král, který hovořil
nejen o prevenci, ale i o pooperač-
ních stavech a dalších problémech.
Zajímavá byla i přednáška dr. Čecha
z Mikrobiologického ústavu AV ČR
v Třeboni o využití řasy Chlorelly, jíž se
ústav zabývá.
Navštívily jsme také dvě kulturní akce.
Nezapomenutelným bylo představení
“EDITH - vrabčák z předměstí„ v olo-
mouckém Moravském divadle, kde vy-
stoupila v titulní roli Radka Fišarová.
Také předvánoční koncert Hradišťanu
nás nadchl. Na mikulášském večírku
jsme se rozloučily s končícím rokem.

Jiřina Řehořová 

ONKO - AMAZONKY Ostrava
Také v tomto klubu je čilý život. V klubo-
vém Zpravodaji, který připravuje před-
sedkyně L. Váchová, najdou členky
veškeré informace o pravidelném cvi-
čení, setkáních i mimořádných akcích.
Jednou měsíčně se scházejí k odborné
přednášce. V lednu to byla psychote-
rapie, v únoru přednáška Mgr. Podhor-
ské o gemoterapii - léčbě pupeny,
v březnu ing. Pavlíková připravila bese-
du o bylinách a jarní očistě organismu.
V dubnu je plánována přednáška
a beseda MUDr. Žocha o nádorovém
onemocnění z pohledu chirurga.

Klub stomiků ILCO Příbram

Dnes poprvé Vás informujeme o čin-
nosti jednoho z našich nejmladších klu-
bů. V prosinci se členové sešli na vý-
roční schůzi a zhodnotili výsledky své
práce. Na schůzi nechyběli patroni klu-

bu z Ilco Tábor i spoluzakladatelé 
- MUDr. Danda a sestry z chirurgického
oddělení příbramské nemocnice. Ke
zdaru přispěli i mladí umělci - houslisté,
kteří přednesli skladby Antonína
Dvořáka. O činnosti klubu informoval
předseda pan Bernard a hospodářka
paní Vlasáková hovořila o sponzorech
a jejich pomoci. Diskutovalo se i o plá-
nu pro rok 2004, využívání protetických
pomůcek a možnostech rekondic.
Schůze byla zakončena volnou zába-
vou, návštěvou Mikuláše a čerta, na-
dílkou a společným zpěvem lidových
písní.

Výbor stomiků ILCO
Příbram

KAPKA 97 Chomutov
Chomutovský klub patří rovněž k těm
velmi aktivním. Pro své členy vydává
Zpravodaj, kde jsou informace nejen
o činnosti, ale i třeba informace o mož-
nostech podání žádosti o zvýšení dů-
chodu pro bezmocnost či o příspěvku
při péči o blízkou osobu. Pokračují také
ve své akci na středních školách, o níž
jsme psali v minulém Zpravodaji. V led-
nu aktivistky klubu předvedly tento pro-
gram, zaměřený na prevenci rakoviny
prsu, v Domě dětí a mládeže pro cho-
mutovskou veřejnost. Výbor klubu se
schází pravidelně každý měsíc a pro
své členy připravuje v letošním roce
přednášky a besedy s onkologickou te-
matikou, pravidelná cvičení a plavání,
jsou připraveny rekondiční pobyty
a návštěvy divadel. Koordinátorkou ak-
cí je paní Soňa Novotná.

ALEN Praha
Tento pražský klub má
rovněž velmi bohatou
činnost. Každé pondělí
se členky scházejí na
cvičení a plavání v tě-
locvičně a bazénu Ne-

mocnice Na Homolce. S příchodem
jara pořádají také pravidelné sobotní
výšlapy. l7. dubna plánují výlet vlakem
do Pardubic a tam společně s členka-
mi pardubického KONu výšlap na Ku-
nětickou horu. Květnový výšlap je plá-
nován do Průhonic, které patří
v květnovém období k nejkrásnějším
pražským parkům. Připraveny jsou i re-
kondiční pobyty a zájezdy po českých
městech a zajímavých místech.
Zpravodaj klubu patří k velmi pěkným.

Přináší rady pro zdravý životní styl, infor-
mace o činnosti dalších organizací, za-
jímavosti z denního tisku i novinky z ob-
lasti onkologie.
V posledním čísle čtenářky našly odpo-
věď na otázku jak získat doporučení
pro lázeňskou péči a kdy je na ni nárok
i jaká preventivní vyšetření jsou hrazena
pojišťovnami. Nechyběly ani zajímavé
recepty a doporučení pro návštěvu
pražských výstav. Klub má své interne-
tové stránky www.alenpraha.web.wo.cz
i e-mail: d.kelisova@seznam.cz

FIT - ILCO Praha
Ve svém prvním letoš-
ním bulletinu přináší re-
cept proti jarní únavě,
který je dosažitelný kaž-
dému z nás. Proto jej ta-
ké otiskujeme.

„Očistná kúra z pampelišek je prospěš-
ná našemu organismu. 100 gramů listů
obsahuje až 100 miligramů vitaminu
C a další minerály a vitaminy. Zkuste po
dva týdny sníst denně misku salátu z lis-
tů pampelišky. Protože jsou výrazně hoř-
ké,  je vhodné je namočit na půl hodi-
ny až hodinu do silně osolené vody
a zakryté nechat v chladnu. Jarní kop-
řivy lze využít do špenátu i pampeliško-
vé listy tam lze přidat.
Součástí jarní kúry je pití čaje z pampe-
lišky. Připravuje se ze sušených kořenů
(sběr je vhodný před květem od konce
března do poloviny dubna) i listů (trhá-
me je v čistém prostředí v dubnu až
květnu). Polévková lžíce směsi kořene
a listů stačí na čtvrtlitrový hrnek.
Necháme přejít varem a zakrytý 15 mi-
nut odstát. Vlažný čaj pijeme ráno a ve-
čer po dobu 4–5 dnů.“

ŽAP Praha
Rozeslal svým člen-
kám v začátku roku
„Praktického po-
mocníka“, v němž
jsou soustředěny

všechny důležité informace pro první
pololetí tohoto roku. Po čtyři dny v týd-
nu jsou pravidelné akce. V úterý se ko-
nají jednou v měsíci pravidelné schůz-
ky s odbornou přednáškou či besedou
a třetí úterý v měsíci se členky klubu
scházejí k „veselému odpoledni“ v ka-
várničce v Chabrech. Středy jsou vy-
hrazeny jednou za 14 dní cvičení v tě-
locvičně v Nuslích,  každý čtvrtek až do
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Ze zasedání výboru LPR Praha
Ve středu 10. března se sešel nový vý-
bor včetně konzultantů ke svému prvé-
mu zasedání.
Byla projednána účast na koncertě
v Českých Budějovicích, který se konal
první dubnovou neděli v Jihočeském
divadle. Informaci o této události přine-
seme v příštím čísle Zpravodaje.
Všechny naše členy upozorňujeme na
pravidelnou výstavu PRAGOMEDICA,
která se uskuteční tradičně v prostorách
pražského Výstaviště ve dnech 20.–23.
dubna. Jak už je zvykem, budeme tam
mít svůj stánek, kde budou k dispozici
veškeré naše tisky a návštěvníci budou
mít možnost informovat se o všech na-
šich akcích během celého roku.
Rádi bychom Vás už dnes upozornili na
koncert, který chystáme u příležitosti
Květinového dne - ve čtvrtek 13. května
od 19.00 hod. ve Valdštejnské zahradě
a je určen všem, kteří se podílejí na
Květinovém dni i všem, kteří chtějí spo-
lečně s námi radostně ukončit tuto kaž-
doroční událost.
Připomínáme rovněž ještě jednou ter-
míny čajových setkání, která se usku-
teční v konírně Nosticova paláce
v Praze - Maltézské náměstí, a to: v úte-

rý 4. května a 1. června. Začátek těch-
to setkání je vždy v 16 hod.
V závěru jednání poblahopřál předse-
da Ligy prof. Dienstbier MUDr. Zdeňku
Víchovi, který v březnu oslavil životní ju-
bileum, hodně zdraví a elánu do další
práce.
Rádi bychom připomněli všem našim čle-
nům, že v prvém čísle Zpravodaje byl při-
ložen dotazník, na jehož vyplněný návrat
se upřímně těšíme. Budeme také rádi,
když nám napíšete, co byste si rádi ve
Zpravodaji přečetli, nebo kam byste do-
poručovali zaměřit také naši pozornost.

Redakce

Potřebujete se poradit s právníkem?
Paní JUDr. Marta Ehlová, advokátka
a spisovatelka, se přihlásila ke spolu-
práci s Ligou. Nabízí členům Ligy mož-
nost konzultací v oblasti občanského
a rodinného práva. Zájemci se mohou
přihlásit v sekretariátu Ligy - 224 919 732
- anebo písemně do sekretariátu Ligy.

*
Bezplatné sociálně-právní poradenství
nabízí také Český helsinský výbor.
Poskytuje bezplatné a nestranné pora-
denství v oblastech:
právního systému a ochrany, občan-

ského práva (otázky bydlení, rodiny),
sociálního práva (oblast dávek a slu-
žeb), pracovního práva a správního
práva.
Kontakt: telefon 224 372 338, 220 515 188
od pondělí do pátku mezi 10–14. hodinou.
Adresa pro písemný kontakt: Jelení
3/200, 118 00 Praha 1
e-mail: pravni@helcom.cz
Osobní návštěvu je třeba předem tele-
fonicky domluvit.  

HLEDÁTE MARNĚ ODPOVĚDI NA SVÉ
OTÁZKY?
Rádi bychom připomněli všem, že kaž-
dé druhé úterý v měsíci jsou naši odbor-
níci připraveni odpovídat na Vaše dota-
zy, či pomoci řešit Vaše problémy, na
něž jste nedostali odpověď. Nejbližší
konzultační odpoledne budou 13. dub-
na, 11. května a 8. června - vždy ve
14.00 hod. v zasedací místnosti Ligy proti
rakovině v Praze 2, Na Slupi 6 ve 3. pat-
ře. Máte možnost seznámit se s proble-
matikou prevence, psychologie komuni-
kace s pacientem, s otázkami terapie,
sociální problematikou, nebo s řešením
Vašich osobních problémů. Konzultace
jsou bezplatné a mohou se jich účastnit
i rodinní příslušníci.

INFORMACE

června je plavání v bazénu na Jarově.
Soboty jsou vyhrazeny turistice. V lednu
to byl výšlap z Řevnic na Karlštejn a pro-
hlídka výstavy jesliček, v únoru byl na
programu pochod Drahanskou rokli-
nou do Troje a v březnu si Žapky vyrazi-

ly do míst, kde prý žila kněžna Libuše.
Jako každoročně se účastní výstavy
Pragomedica, Květinového dne a chy-
stají se i na červnový pochod na Petřín
a na plaveckou štafetu.
Pomocník přináší také kontakty na od-

bornou lékařskou péči, adresy zdravot-
nických prodejen, rady jak lépe usínat
i seznam vhodných, méně vhodných
a nevhodných potravin.
Kontakt: Dana Hybšová tel.: 283 920 891
M. Dufková tel.: 284 687 825


