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Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM je ve dnech 24.  až 26. listopadu 2006 
v areálu Louckého kláštera ve Znojm ě pořadatelem t řídenního mezinárodního 
kongresu s onkologickou tématikou za ú časti tuzemských a zahrani čních 
specialist ů, odborné ve řejnosti a pacient ů. Letošní témata seminá řů a prezentací 
spojuje heslo "Onkologie otev řeně". Na rovinu a otev řeně letos o onemocn ěních, 
pacientech a prevenci budou diskutovat léka ři, psychologové, zdravotní sestry 
i  samotní pacienti. Na ú častníky čekají zajímavá témata z pohledu sou časných 
onkologických poznatk ů – výhody centralizované onkologické pé če, úrove ň 
screeningu karcinomu prsu, možnosti chirurgické lé čby u pacient ů s karcinomem 
plic, využití radioterapie v lé čbě onkologických pacient ů, úrove ň péče o dětské 
onkologické pacienty v ČR a další témata. Česká léka řská komora v rámci 
Mezinárodního onkologického kongresu po řádá dvoudenní seminá ř, který je 
zařazen do systému celoživotního vzd ělávání léka řů dle st. p. č. 16 a každý léka ř, 
který se seminá ře účastní, obdrží certifikát. Bližší podrobnosti o kong resu jsou 
obsahem tohoto čísla m ěsíčníku ARCUS. 
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Budova Evropského parlamentu v Bruselu byla dne 17. října 2006 
místem konání semináře, který se zabýval nutností dodržovat 
celoevropské směrnice pro péči o pacientky s rakovinou prsu. 

 
Tato pravidla byla publikována 
poprvé v říjnu 2005, i když 
Evropský parlament se jimi 
zabývá už od června 2003. 
Zatím jsou realizována pouze 
ve Velké Británii, ale i tam je 
stále možnost jejich vylepšení. 
 
V Evropě je nyní jedenáct států 
včetně České republiky, kde 
mamografické vyšetřování žen 
se provádí pravidelně. Bohužel 
ne všude a ne vždy je zaru-
čena kvalita těchto vyšetření; 
záleží na přístupu jednotlivých 
států k této problematice. 

 
Bylo zjištěno, že správně provedené mamografické vyšetření a následně 
odborně přečtený a zhodnocený mamogram může snížit úmrtnost pacientů až 
o 35 procent. Proto jsou velmi důležité investice nejen do kvalitního 
technického vybavení, ale také do výuky, pravidelného a průběžného školení 
všech pracovníků v tomto oboru. Je také nutná pravidelná kontrola a přezku-
šování. 
 
Evropské směrnice také požadují vytvoření speciálních jednotek, kde se lékaři 
budou zabývat pouze operacemi prsu a kde bude i speciálně kvalifikovaný 
zdravotnický personál, který bude vyškolený nejen na ošetřování, ale také na 
jednání s těmito pacienty. 
 
Evropský parlament proto vyzývá všechny členské státy, aby 
celoevropské směrnice pro péči o pacientky s rakovinou prsu v zájmu 
zdraví svých obyvatel nepodceňovaly a dodržovaly. 
 

Alexandra Hladká 
účastnice bruselského semináře 

 
 



 
 

 
 
 

Jednou z nejstarších a nejzkušenějších nestátních neziskových organizací 
celorepublikového významu, které se zabývají pomocí onkologickým 
pacientům a jejich rodinným příslušníkům, je bezesporu občanské sdružení 
ARCUS - ONKO CENTRUM. V rámci svého edukačního programu bylo i letos 
pořadatelem tradičního odborného semináře pro onkologické pacienty a pro 
odbornou veřejnost v České Lípě. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo 
zdravotnictví ČR a Liberecký kraj. 
 

 
Díky pochopení a aktivní spolupráci 
s Ing. Miroslavem Vackem, 
ředitelem Nemocnice s poliklinikou 
v České Lípě, bylo ve dnech 6. až 8. 
října 2006 místem konání semináře 
auditorium českolipské Nemocnice 
s poliklinikou. Význam semináře 
umocnily záštity, které převzali 
MUDr. Dalibor Štambera, ústřední 
ředitel Úseku zdravotní péče 
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, 
Petr Skokan, hejtman Libereckého 
kraje, a Hana Moudrá, starostka 
České Lípy, která na semináři 
přednesla úvodní zdravici (na 
snímku vlevo). 
 

 

Na programu semináře, který moderovala MUDr. Jana Pometlová, byly 
přednášky předních odborníků, zaměřené na nejnovější trendy v oblasti prevence 
zhoubných nádorových onemocnění, onkologické terapie a následné psycho-

sociální péče o onkologické pacienty. 
Mezi zúčastněnými špičkovými 
odborníky nechyběli: primářka 
MUDr. Hana Čerbáková z českolip-
ské NsP s přednáškou „Jak probíhá 
mamografický screening v České 
Lípě“, MUDr. Jana Pometlová (NsP 
Česká Lípa - „Léčba karcinomu 
prsu“, „Možnosti plastických operací 
po operacích prsů“), primář MUDr. 
Jiří Bartoš  (Nemocnice Liberec - 
„Koncepce onkologické péče v Libe-
reckém kraji“, na snímku vlevo), 
MUDr. Blanka Dufková (Nemocnice 



Na Homolce Praha – „Karcinom prostaty“), PhDr. Olga Walló (psycholog, 
režisérka, onkologická pacientka - „Sekundární zisky“), MUDr. Josef Drbal 
(zdravotní rada Jihomoravského kraje - „Vztah pacient - provázející“), MVDr. Jitka 
Musilová (firma Dynex s.r.o. - „Prevence karcinomu děložního čípku“), primářka 
MUDr. Milena Wittnerová (Lymfocentrum Karlovy Vary - „Péče o dolní končetiny“), 
Jitka Fricová a Libuše Žamberská („Psychoterapie pomocí cvičení jógy“, „SU-JOK, 
GH extrakt“), Jana Koželská (předsedkyně představenstva a ředitelka ARCUS - 
ONKO CENTRUM - „Informace o nových projektech pro onkologické pacienty“, 
zahájení a zakončení semináře), Lenka Sklenářová (Cannabis Pharma-derm – 
„Využití speciální kosmetiky z konopí v praxi“), Ilsa Pliczková (místopředsedkyně 
představenstva ARCUS - ONKO CENTRUM - „Ekologické prostředky pro onkolo-
gické pacienty“). Všem jmenovaným patří za jejich aktivní účast na semináři 
upřímné poděkování. 
 

 

 
 
 
Nedílnou součástí semináře vedle příjemného setkání starých i nových 
přátel byl společenský program a velice poutavá procházka městem včetně 
prohlídky českolipského muzea s erudovaným historikem Mgr. Ladislavem 
Smejkalem. Na horním snímku jsou v průběhu semináře zachyceny: vlevo 
MUDr. Milena Wittnerová z Lymfocentra Karlovy Vary, uprostřed Jana Koželská, 
předsedkyně představenstva a ředitelka ARCUS - ONKO CENTRUM, a vpravo 
MUDr. Jana Pometlová z Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. 
 

text a foto: 
Mgr. Lubomír Šádek 



 
 
 
 
 

Pomocí malé ankety jsme účastníky tradičního odborného semináře pro 
onkologické pacienty a odbornou veřejnost, který se 6. až 8. října 2006 
uskutečnil v České Lípě, požádali o jejich bezprostřední dojmy a hodnocení. 
Nyní s nimi rádi seznamujeme naše čtenáře. 

 
 
Paní Maruška Hladíková, členka onkolo-
gického klubu Naděje z Velkého Meziříčí, 
uvedla: „Byli jsme dobře informováni 
o  všech možných problémech léčby 
onemocnění, kterým jsme prošli, tak i ji-
ných. Příspěvky lékařů a psychologů 
byly pro nás přínosem pro další život. 
Přínosem je pro nás i setkání s pacienty 
z jiných krajů. To přátelství mezi 
pacienty, kteří se scházejí pod ochranou 
ARCUSu je k nezaplacení. Díky za ně!“ 

 
Vždy elegantní Ing. Václav Pech z Teplic 

v anketě nejvíce ocenil: velkou poučnost přednášek z hlediska nemoci, možnost setkání 
s přáteli, získání dalších informací o projektech občanského sdružení ARCUS-OC, přínos 
právní poradny, seznámení s následnou péčí o pacienty po operaci tumoru. 

 
Paní Jitka Fricová, velice aktivní členka 
ARCUS-OC, ale i výboru OS KAPKA ΄97 
v Chomutově a členka České lymfolo-
gické společnosti při ČLS J. E. Purkyně, 
hodnotila seminář velmi kladně včetně 
příjemné prohlídky města pod vedením 
historika Mgr. Ladislava Smejkala. Na 
velmi vysoké odborné úrovni podle paní 
Jitky byly přednášky MUDr. Pometlové, 
MUDr. Dufkové, MVDr. Musilové, MUDr. 
Drbala a MUDr. Wittnerové. Oblíbená 
cvičitelka Libuška Žamberská, členka 
občanského sdružení AMA Most, vedle 
setkání s přáteli a prohlídky českolip-
ského muzea ocenila přednášku MUDr. Dufkové (perfektní) a MUDr. Drbala (pohladila). 
 
Snímek v textu potvrzuje, že paní Fricová a paní Žamberská byly vskutku velice pozornými 
účastnicemi semináře, navíc samy aktivně přispěly k vysoké úrovni odborného programu. 
 



Z četných onkologických akcí populární 
a  nepřehlédnutelný Mireček Papík (na 
snímku v popředí) uvedl: „Celorepubli-
kový onkologický seminář mě velmi 
zaujal nejenom informacemi o novin-
kách a pokrocích v léčbě. Dodal mně 
chuť do života a mám nové ambice 
k boji proti rakovině. Jako svíčka na 
dortu byla přenáška pana doktora 
Drbala o souladu lidského života 
s přírodou a duševním usmíření. Nelze 
opomenout ani informace o józe. Teď již 
vím, že jóga je hlavně o duchovní souhře těla a duše. Za toto poznání děkuji paní Libušce 
Žamberské.“ Závěrem pan Papík, obětavý člen OS ARCUS-OC Česká Lípa, dodává: „Nutno 
vyjádřit obdiv a poděkování paní Janě Koželské, která činí náš život – život onkologických 
pacientů – smysluplným. Děkuji!“ 

anketu připravil a zpracoval: 
Mgr. Lubomír Šádek 

 
 
 

 
 

 
 
 

Letošní Nobelovu cenu za léka řství a fyzio-
logii obdrží dva Ameri čané - Andrew Fire (na 
snímku vlevo) a Craig Mello. 2. října 2006 to 
oznámil výbor pro ud ělování Nobelovy ceny, 
podle n ěhož byli oba v ědci ocen ěni za 
výzkum v oblasti genetiky, který by mohl 
vést k novým lé čbám řady nemocí v četně 
rakoviny. 
 
Takzvaná genová chirurgie, díky níž budou moci 
lékaři "vypnout" některé geny a vyléčit tak i váž-
né genetické choroby, je považována za nej-
větší lékařský pokrok od objevu antibiotik. 
 
Ve zdůvodnění Nobelova výboru se uvádí, že 
ocenění Firemu a Mellovi se uděluje za objevení 
zásadního mechanismu pro kontrolování toku 
genetických informací, a to za pomoci upravené 
ribonukleové kyseliny. Američtí vědci objevili 
princip postupu v roce 1998 a od té doby ho 
testovali. 

zdroj a foto: ČTK/AP – Michael Probst 
zpracoval: „šdk“ 



 
 

 
 
 

Nemocným rakovinou svítá naděje na nový způsob léčby. Zkoušejí ji 
američtí genetici. Smrtelné rakoviny kůže se zbavili novým způsobem 
dva muži v Americe. Vyléčily je jejich vlastní imunitní buňky. Lékaři je 
ovšem geneticky pozměnili tak, aby útočily na rakovinu. 

 
Třiapadesátiletému Markovi Oringerovi dávali američtí lékaři pouze tři až šest 
měsíců života. Po genové léčbě mu však zmizel nádor tak velký, že kvůli němu 
loni nemohl jít na svatbu své dcery. „Z rakoviny se vyléčili pouze dva ze sedm-
nácti pacientů, kteří dostali geneticky změněné buňky, ale je to přesvědčivý 
důkaz, že léčba může fungovat,“ píše časopis Science o pokusu v americké 
Bethesdě. 

 
Vědci z ústavu pro výzkum rakoviny tam 
dokázali změnit lidské imunitní buňky tak, že 
začaly ničit rakovinu v prsou, játrech a pli-
cích. „Naučili jsme je rozpoznat rakovinu,“ 
řekl šéf výzkumu Stephen Rosenberg. 
Spolu s týmem spolu- pracovníků odebíral 
imunitní buňky paci- entů trpících rakovi-
nou a množil je v la- boratoři. Pak do nich 
vpravili část genů z rakovinných buněk. 
Nové imunitní buňky tím získaly schopnost 
poznat rakovinové buňky. Když je lékaři 
injekcemi vstříkli pa- cientům zpět do krve, 
obranné buňky začaly útočit na rakovinné 
buňky a ničily je. 
 
Za dva měsíce po vstříknutí už zabijáci rakoviny tvořili desetinu obranných 
buněk v krvi. Nádor na kůži Marka Origera zmizel a jiný na jeho játrech se 
zmenšil tak, že půjde vyoperovat. Další devětatřicetiletý muž  se zbavil nádoru 
na játrech, lymfatických uzlinách a plicích. Patnáct dalších lidí ovšem nová 
léčba rakoviny nezbavila, i když se nádory někdy trochu zmenšily. 
 
Zatím tato metoda není spolehlivá. Dává však naději na vyléčení 
smrtelně nemocných pacientů. „Je to pokrok. Ale musí se na něm 
pracovat, aby pomohl většímu množství pacientů,“ uvedl o geneticky 
změněných buňkách doktor Edel O΄Toole, mluvčí nadace pro choroby 
kůže. 

zdroj: 
Deníky Bohemia (bbc, mol) 

 
 



 
 

 
 
 

Bývalé královské m ěsto Znojmo pat ří mezi nejstarší česká m ěsta a v sou časnosti je 
přirozeným kulturním, hospodá řským a správním centrem jihozápadní části jižní 
Moravy a vstupní bránou do Národního parku Podyjí. Počet obyvatel se blíží 36.000. 
Příznivá nadmo řská výška (289 m n.m.) i vhodné klimatické podmínky  určily 
převážně zemědělské a potraviná řské zam ěření zdejšího pr ůmyslu (ovocná řství, 
výroba vína, konzervárenství), tradi ční je rovn ěž keramický pr ůmysl. 
 
 

 
                                      Hrad a zámek Znojmo . Foto: Jana Pokorná (www.pruvodce.com) 

 
Osídlení oblasti je prokazatelně doloženo archeologickými nálezy už z období mladšího 
neolitu. Nepřetržitě pak bylo místo obydleno od příchodu Slovanů na Moravu v 6. století. 
V 9. století vznikla na Hradišti (dnes městská část Znojma) výšinná pevnost, náležející 
k Velkomoravské říši. Při reorganizaci území českým knížetem Břetislavem I. v první 
polovině 11. století se správní i duchovní centrum přestěhovalo z Hradiště na protější 
ostroh, kde byl někdy kolem roku 1030 založen nový hrad - sídlo přemyslovského 
údělného knížete s velkofarním kostelem a rotundou Panny Marie (v roce 1962 vyhlášena 
národní kulturní památkou). Kolem roku 1100 byl postaven i původní kostel sv. Mikuláše. 
Nově vzniklé vsi v podhradí byly již před rokem 1226 ohrazeny a králem Přemyslem 
Otakarem I. v uvedeném roce povýšeny na královské město. Do nově vytyčeného města 
byli zváni kolonisté z Německa a svoji obec si zde brzy založili i Židé, jak o tom svědčí 
nejstarší moravský židovský náhrobek z roku 1334, objevený na místě bývalého hřbitova 
před Horní bránou. V klášteře Louka (dnes městská část) jižně od města se již kolem roku 
1190 usadili premonstráti a v městě samotném našli ještě v průběhu 13. století působiště 
minorité, dominikáni a klarisky. Po bitvě na Moravském poli byl ve znojemském klášteře 



minoritů (dnes budova Jihomoravského muzea) v letech 1279 až 1297 dočasně pohřben 
český král Přemysl Otakar II. Teprve po odnětí církevní klatby byly jeho ostatky převezeny 
do Prahy. Město se dále rozvíjelo a bohatlo a díky stálé podpoře vládnoucího královského 
rodu mu byla udělována řada privilegií. V roce 1335 Znojmo vážně poškodil požár, který 
vznikl při svatbě Anny, nejmladší dcery krále Jana Lucemburského s rakouským 
arcivévodou Ottou Habsburským. Bohatí měšťané však škody na stavbách rychle opravili 
a zdokonalili i městské opevnění, takže v roce 1404 se město nejen dokázalo ubránit 
vojskům uherského krále Zikmunda, ale jeho hradby odolaly i dělům, která byla tehdy na 
českém území použita vůbec poprvé. Bouřlivou dobu husitských válek Znojmo prožilo na 
straně přívrženců Zikmunda. Císař Zikmund ve Znojmě v prosinci roku 1437 dokonce 
umírá. V roce 1490 město postihl další ničivý požár, po němž bylo po celé 16. století až do 
třicetileté války Znojmo přestavováno v duchu nového stavebního slohu - renesance. 
V roce 1628 se ve Znojmě sešel za přítomnosti krále Ferdinanda II. zemský sněm, na 
němž bylo vydáno Obnovené zřízení zemské pro Moravu s přísahou věčné věrnosti 
Habsburkům. V průběhu 17. století postihlo Znojmo několik ran, ze kterých se 
vzpamatovávalo dlouho a těžce. Mezi ně patří obsazení města vojsky švédského generála 
Torstensona roku 1645, ohrožení Turky v roce 1663 a ničivý mor v letech 1679 až 1680. 
K opětovnému oživení rozvoje a stavebního ruchu došlo až v polovině 18. století a to jen 
do nepříznivých Josefínských reforem v roce 1784. Poté se městem převalily v krátkém 
sledu dvě armády - roku 1799 ruská vojska při tažení do Itálie, roku 1805 francouzská 
vojska během postupu na Slavkov. V roce 1809 se v samotné blízkosti města dokonce 
odehrála bitva mezi vojsky císaře Napoleona a rakouského císaře Františka I., v níž 
zvítězili Francouzi a jejichž následný pobyt město značně finančně zatížil. 
 
Následující období všeobecného rozvoje průmyslu se Znojmu vyhýbá a město si zacho-
vává svůj převážně zemědělský charakter. Výjimkou byla oblast keramické výroby, která 
se ve Znojmě postupně stává dodnes trvající tradicí. Město se však stále rozvíjí, mimo jiné 
i zásluhou železnice, která Znojmo spojila s Vídní, Prahou a Brnem v letech 1870 a 1871. 
 
Druhá polovina 19. století přinesla vyhrocování národnostních problémů. Roku 1869 se 
německý magistrát zřekl titulu královské město a v roce 1897 dokonce zcela zakázal 
úřadování v českém jazyce. Od roku 1870 zde vedle sebe působily dva národnostně 
zaměřené spolky - nově vzniklá česká Beseda Znojemská a Německý občanský spolek. 
Napětí mezi oběma národnostmi dosáhlo vrcholu v říjnu 1918, kdy byla vyhlášena tzv. 
Německá jižní Morava s hlavním městem Znojmem. Město bylo připojeno k nově 
vzniklému Československu až po obsazení čs. vojskem 18. prosince 1918. V roce 1938 
však bylo Znojmo přičleněno přímo k Velkoněmecké říši a tak až teprve po druhé světové 
válce se stává trvalou součástí Československa. V roce 1971 byl historický střed města 
prohlášen městskou památkovou rezervací. Až v posledních letech však dochází 
k opravdové obnově a proměně Znojma tak, aby město laskavě a vstřícně vítalo všechny 
své návštěvníky a současně bylo příjemným místem k žití pro své stálé obyvatele. 
 
Svůj půvab má nejen Znojmo samo, ale i jeho bezprostřední okolí, jehož topografická 
členitost je ve zdejším převážně spíše rovinatém regionu až nečekaně překvapivá. Do 
těsné blízkosti města zasahuje Národní park Podyjí (vyhlášen 1992), který se na 62 km² 
rozkládá od Znojma až po Vranov nad Dyjí. Je tvořen převážně hluboce zaříznutými 
meandry řeky Dyje, která tak protéká údolím se strmými svahy porostlými hlubokými lesy 
s řadou teplomilných rostlin a chráněných živočichů. 
 

zdroj: www.znojmocity.cz; úprava „šdk“ 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
Místem konání mezinárodního onkologického kongresu, který se uskuteční 
ve dnech 24. až 26. listopadu 2006, bude areál Louckého kláštera ve 
Znojmě. Hlavním pořadatelem je občanské sdružení ARCUS – ONKO 
CENTRUM Praha pod záštitou MUDr. Michaela Víta, hlavního hygienika ČR 
a  náměstka ministra zdravotnictví ČR. Prezidentem kongresu je MUDr. 
Dalibor Štambera, ústřední ředitel Úseku zdravotní péče VZP ČR. Třídenní 
mezinárodní kongres proběhne za účasti tuzemských a zahraničních speci-
alistů, odborné veřejnosti a pacientů. Letošní témata seminářů a prezentací 
spojuje heslo „ONKOLOGIE OTEVŘENĚ“.  
 
 
Na rovinu a otevřeně budou letos o onemocněních, pacientech a prevenci 
diskutovat lékaři, psychologové, zdravotní sestry i samotní pacienti. Velký zájem 
odborné i laické veřejnosti a médií o kongres je očekáván díky přidělení 
„odborných kreditů“ a prezentaci několika novinek tuzemskými i zahraničními 
kapacitami poprvé v České republice. Nedílnou součástí mezinárodního kongresu 
bude bohatý společenský a kulturní program, na kterém spolupracuje Znovín 
Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově. 
 
Podrobné informace o kongresu najdou zájemci na speciálních internetových 
stránkách www.onkongres.cz. Na dotazy rádi odpoví pracovníci našich 
kontaktních a informačních center v České Lípě, Praze a Znojmě (viz rubrika 
důležité kontakty). Přihlášení zájemci obdrží podrobné informace poštou. Závazné 
přihlášky doporučujeme zaslat co nejdříve. V přihlášce uveďte: jméno, příjmení a 
titul, přesnou adresu, kontaktní telefon a případně elektronickou adresu (e-mail). 



PROGRAM: LÉKAŘSKÁ SEKCE 
 
 
Pátek 24.11.2006 
 

Místo konání: velký sál Louckého kláštera, Znojmo  
Moderuje: MUDr. Eva Klimovičová 
 
 
13.00 MUDr. Dalibor Štambera, president mezinárodního kongresu 
 Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM 
 zahájení, přivítání hostů 
13.05 MUDr. Dalibor Štambera, ředitel Úseku zdravotní péče VZP ČR – Onkologie Otevřeně  
13.20 MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik MZ ČR  
13.50 M.D. Galina Maistruk, Europa Donna Ukraina, Kiev – Rakovina prsu na Ukrajině  
14.20 Prof. Ing. Vasil Koprda, DrSc., FCHPT STV, Katedra environmentálného inzinierstva 

Bratislava, SR - Podporná léčba karcinomu stravou, ECPC a tvořící se celosvětová 
organizace v boji proti rakovině  

14.50 Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. – Jak pomáhá dostatečná informovanost pacientů při 
záchytu časných stadií onkologických onemocnění  

15.10 přestávka  
15.20 Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. – Screening karcinomu prsu v ČR  
15.40 Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. – Role radioterapie v léčbě nádorových onemoc-

nění 
16.00 Doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. – Dítě jako onkologický pacient  
16.20 přestávka  
16.40 MUDr. Josef Drbal, zdravotní rada Jihomoravského kraje – Vztah pacient – provázející  
17.00 MUDr. Lenka Štěpáková – Kouření a nádorová onemocnění  
17.20 MUDr. Věra Hořínová – Jakou roli hraje genetika v onkologických onemocněních  
17.40 Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. – Nádory ženských pohlavních orgánů  
18.00 Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. – Kůže a její nádorová onemocnění  
18.20 Doc. MUDr. Jan Dostalík, CSc. – Minimálně invazivní chirurgie v léčbě nádorových 

onemocnění  
18.40 přestávka na večeři 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM ve spolupráci se společností ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
se sídlem v Šatově: prohlídka sklepů Znovín Znojmo a.s. v Louckém klášteře 
s ochutnávkou vín, cimbálová hudba s konzumací vín, raut. 
 
 
Sobota 25.11.2006 
 

Místo konání: velký sál Louckého kláštera, Znojmo  
Moderuje: MUDr. Eva Klimovičová 
 
 
9.00 Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. – Výhody centralizované komplexní onkologické péče  
9.30 Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. – Je radioterapie v ČR dostatečně využívána 

v léčbě onkologických onemocnění? Srovnání s některými vyspělými státy. 
10.00 Doc. Jan Daneš, CSc. – Karcinom prsu: Akreditace screeningových pracovišť – 

hodnotící kriteria 
10.30 přestávka  



11.00 Doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD. – Změny v onkologické péčí o dětské pacienty 
v posledních 10 letech 

11.30 MUDr. Věra Hořínková – Role genetiky při vyhledávání pacientů se zvýšeným rizikem 
nádorových onemocnění 

12.00 přestávka na oběd  
14.00 Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. – Karcinom ovarií a jeho komplexní onkologická 

péče 
14.30 Doc. Jan Dostalík, CSc. – Pozitiva a negativa laparoskopické chirurgie v léčbě 

onkologických onemocnění  
15.00 Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc. – Maligní melanom  
15.30 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. – Možnosti chirurgie v léčbě karcinomu plic 
16.00 přestávka  
16.30 MUDr. Eva Králíková – Proč a jak odnaučit pacienta kouřit  
17.00 MUDr. Jan Calta, onkologie Pardubice – Komplexní onkologické centrum Pardubice 
18.15 přestávka na večeři 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM ve spolupráci se společností ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. 
se sídlem v Šatově: swingová hudba, degustace vín, koncert, raut. 
 
Časový harmonogram je pouze orientační. Změna programu vyhrazena. 
 
 
 

PROGRAM: PACIENTSKÁ SEKCE 
 
 
Sobota 25.11.2006 
 

Místo konání: sekce B – malý sál Louckého kláštera 
Moderuje: PaedDr. Olga Černohorská 
 
 
9.00 prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. – Interní klinika FN Brno „Model spolupráce lékařů 

a pacientů při diagnóze mnohočetného myelomu“  
9.30 MUDr. Martina Poršová, Nemocnice na Homolce Praha „Karcinom prostaty“, videošot  
10.00 MVDr. Jitka Musilová , Dynex s.r.o. „Prevence karcinomu děložního čípku“  
10.30 přestávka  
11.00 Jana Koželská, ARCUS-ONKO CENTRUM, předsedkyně představenstva „Informace 

o nových projektech pro onkologické pacienty“ - „Europa Donna ČR“  
12.00 oběd 
14.00 prim. MUDr. Jiří Bartoš, Nemocnice Liberec „Koncepce onkologické péče v Libereckém 

kraji“  
14.30 MUDr. Milena Wittnerová, Lymfocentrum Karlovy Vary - „Péče o dolní končetiny“  
15.00 PhDr. Olga Walló, psycholog, režisérka, onkologická pacientka „Sekundární zisky“ 
15.30 Mgr. Milena Černíková, psycholog, cvičitelka Nové Strašecí „Psychoterapie pomocí 

cvičení jógy“  
16.00 přestávka  
16.30 Jana Kožeská a MUDr. Dalibor Štambera - „Znojemská rezoluce“  
17.00 Lenka Sklenářová, Cannabis Pharma-derm - „Využití speciální kosmetiky z léčivého 

konopí v praxi“  
18.15 Večeře 
 
Časový harmonogram je pouze orientační. Změna programu vyhrazena. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
Oázy nebeského klidu, místa svádějící k zastavení a zamyšlení – to jsou starodávné 
kláštery, někdejší společenská a hospodářská centra každého kraje. Přitahují nás, 
aniž bychom věděli, čím jsou zvláštní. Jedním z nich je i jeden z nejvýznamnějších 
klášterních komplexů ve střední Evropě - premonstrátský klášter v Louce u Znojma. 
 
Premonstrátský klášter v Louce založil roku 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou 
matkou Marií. Během husitských válek byl 12.11.1425 vypleněn husitskými vojsky. Díky 
mimořádně příznivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře vznikaly – a v průběhu 
staletí též přestavbami zanikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších 
uměleckých artefaktů. V 18. století byla zahájena mohutná přestavba, premonstrátský 
klášter se stává centrem umění. Přestavba však nebyla dokončena, neboť klášter během 
reforem Josefa II. byl v roce 1784 zrušen. To bylo i důvodem přestěhování jedinečné 
klášterní knihovny do premonstrátského kláštera na pražském Strahově. Josefínské 
reformy přinesly Znojmu nejen zrušení několika klášterů, ale v souvislosti s tím také 
ukončení významných uměleckých zakázek. Po zrušení kláštera v budově sídlila továrna 
na zpracování tabáku, vojenská akademie a až do roku 1993 klášter sloužil jako kasárna. 
 
Současné dění v Louckém klášteře, významné znojemské památce, je úzce 
propojeno se jménem společnosti Znovín Znojmo, která klášterní prostory využívá 
k pořádání různých společenských akcí. Je zde návštěvnické centrum, obrazová 
galerie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín a řada dalších zajímavostí. 
 
Cesta za znojemskými víny začíná právě tady. Vinná réva se na Znojemsku pěstuje již od 
12. století. Díky příznivému klimatu a vhodnému složení půdy se zde pěstují především 
jakostní odrůdy bílých vín jako je například Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a stále 
oblíbenější Sauvignon. Znojemské víno bylo již od středověku dodáváno i na Pražský hrad 
a získalo přídomek "víno králů". Další významnou zdejší plodinou jsou okurky, jejichž 
pěstování zavedl na Znojemsku již v 16. století opat premonstrátského kláštera v Louce 
Freytag z Čepirohu. Světové proslulosti dosáhly především v 1. polovině 20. století. 
 

Mgr. Lubomír Šádek 



 
 
 
 
 

O problematice rakoviny d ěložního čípku informujeme velice intenzivn ě a to neje-
nom díky aktivitám ob čanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM a firmy DYNEX  
v rámci spole čného projektu „Zvyšování znalostí v oblasti nových diagnostických 
metod a biotechnologií“, který je sou částí programu JPD 3 a jako takový je 
spolufinancován ESF, rozpo čtem ČR a rozpo čtem hlavního m ěsta Prahy. V rámci 
projektu byly uspo řádány seminá ře „Co je dobré v ědět o rakovin ě děložního čípku“. 
 
Rakovinou děložního čípku onemocní v ČR ročně více než 1000 žen, 400 pacientek 
nemoci podlehne. Výskyt nemoci je v Česku pětkrát vyšší než například ve Finsku, proti 
západní Evropě pak dvojnásobný. Rakovinu způsobuje lidský papillomavirus HPV, který 
se přenáší pohlavním stykem. Riziko vzniku nádoru zvyšuje kouření, pohlavní infekce, 
onemocnění imunitního systému či špatná výživa. Při léčbě se podle postupu nemoci 
například odstraní část čípku, děloha, vaječníky, vejcovody. Nemocné podstupují také 
ozařování a chemoterapii. HPV infikuje muže i ženy. U mužů však nezpůsobuje život 
ohrožující změny, muž funguje spíše jen jako „přenašeč“ viru. Ani u žen nemusí každá 
infekce vést k rozvoji rakovinných změn. 
 
Vzniku rakoviny d ěložního čípku by již brzy mohlo zabránit o čkování. První vakcínu 
proti viru HPV, který nádor zp ůsobuje, by léka ři v Česku mohli získat už koncem 
příštího roku či začátkem roku 2008. Preventivní vakcínu proti rakovin ě děložního 
čípku mají dv ě farmaceutické firmy. Jedna již požádala o její reg istraci v Evrop ě. 
 

Aby bylo očkování co nejúčinnější a rakovině děložního čípku 
zabránilo, mělo by podle odborníků být plošné. Podstoupit by ho 
měly všechny dívky, a to kolem 14. roku. „Očkovat je nutné před 
začátkem sexuálního života,“ upřesnil děkan Fakulty vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové Roman Prymula, 
který se podílel na testování vakcíny. V životě se s infekcí HPV 
setkává až 80 procent žen. S věkem sice výskyt nákazy klesá, 
roste ale mnohonásobně riziko vzniku rakoviny. Je známo přes 
200 typů viru HPV. Za zhruba 70 procenty onemocnění jsou typy 
označené číslicí 16 a 18, proti nimž je vakcína namířena. 
 
Zatím není jasné, zda očkování skutečně plošné bude a zda ho 

uhradí veřejné zdravotní pojištění. Cena vakcíny ještě není stanovena. Podle očekávání 
bude ale vysoká, pohybovat se může v řádu tisíců korun. „O plošné zavádění vakcín 
bojujeme. Vyspělé státy západní Evropy je zavedou prakticky okamžitě. Vůči nim budeme 
mít zpoždění. Za pár let ale bude očkování jistě zavedeno i tady,“ věří Prymula. Podle 
farmaceutické firmy se budou moci nechat očkovat nejen mladé dívky, ale i dospělé ženy. 
Očkovací látku jim bude moci lékař předepsat, budou si ji ale muset zaplatit. Odborníci již 
dříve uvedli, že by se očkování mohlo týkat asi 40 000 dívek a mohlo by stát nejméně 400 
miliónů korun. Přední čeští onkologové ale připomínají, že náklady na léčbu jsou mnohem 
vyšší. Choroba se navíc léčí obtížně a kvalita života pacientek je nízká. 
 

Mgr. Lubomír Šádek 



 
 
 
 

ARCUS - ONKO CENTRUM ČESKÁ LÍPA 
Předsedkyně představenstva a ředitelka: Jana Koželská ℡ 603 533 288. Kontakty: ℡ 487 522 259 
Ilsa Pliczková, ℡ 487 825 802 Gabriela Brázdová, Monika Vajsejtlová. Adresa: Náměstí Osvobození 
451, 470 01 Česká Lípa. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.30 hod. 
E-mail: info@arcus-oc.org. Webové stránky: www.arcus-oc.org. Bankovní spojení: GE Money Bank, 
číslo účtu: 264503-824/0600. 
 

ARCUS – ONKO CENTRUM ZNOJMO 
Kontakt: Marie Čechová a Jarmila Ducká. Adresa: Nemocnice Znojmo p.o., MUDr. Jana Janského 
11, 669 02 Znojmo, ℡ 515 215 515. Jarmila Ducká ℡ 728 916 783 (9.00 - 12.00 a 14.00 - 19.00 
hodin), Marie Čechová ℡ 604 967 949 (16.00 - 18.00 hodin). E-mail: arcus@nemzn.cz. Hodiny pro 
veřejnost: úterý 14.00 až 17.00 hodin. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA HAVLÍČKŮV BROD 
Kontakt: PhDr. Svatava Kocinová. Adresa: Humpolecká 1091, 580 01 Havlíčkův Brod. E-mail: 
zdravskol@hba.czn.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 17.00 až 19.00 hodin, telefonická 
domluva konzultace na číslech: 569 427 979, 737 849 238. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA PRAHA 
Kontakt: Mgr. Marie Koudelková. Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky (občanské 
sdružení Jantar). Adresa: Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 
(budova A1, přízemí), ℡ 261 083 733, 244 914 068. E-mail: marie.koudelkova@centrum.cz. 
Hodiny pro veřejnost: pondělí 13.00 až 17.00 hodin. 
 

PSYCHO-SOCIÁLNÍ PORADNA ZLÍN 
Kontakt: PhDr. Radka Němečková. Adresa ke korespondenci: Lorencova 3346, 760 01 Zlín, 
℡ 606 887 892. E-mail: nemeckovi@teknika.cz. Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 
11.00 hodin (telefonická domluva konzultace). 
 

CENTRUM TECHNICKÉ POMOCI ČESKÁ LÍPA 
Výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu. Kontakt: Ilsa Pliczková. Adresa: ARCUS - ONKO 
CENTRUM, Náměstí Osvobození 451, 470 01 Česká Lípa. ℡/fax: 487 522 259. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 15.00 hodin. 
 

ONKOLOGICKÁ LINKA 
Poradenská linka určená pacientům s nádorovým onemocněním a jejich rodinným příslušníkům. 
℡ 261 083 733, 244 914 068. pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Informace o únavě a anémii 
na www.anemie.cz. Sponzor: JANSSEN-CILAG, s.r.o. 
 

EUROPA DONNA 
Evropská koalice v boji proti karcinomu prsu. Adresa: EUROPA DONNA, Fakultní Thomayerova 
nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč (budova A1, přízemí). ℡ 261 083 733. Hodiny pro 
veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 12.30 hodin. Webové stránky: www.europadonna.info. 
 

LYMFODERMA 
Adresa: Lymfologické a dermatologické centrum – LYMFODERMA, Senovážné nám. 22, 110 01 
Praha 1, ℡ 224 142 212. Objednávky: ℡ 221 623 396. 



 
 
 
 
 

Mezi nejoblíben ější a nejvyhledávan ější ozdravné pobyty, organizované ob čanským 
sdružením ARCUS – ONKO CENTRUM, tradi čně patří pobyty ve Francii v m ěstečku 
Port Grimaud, zvaném francouzské Benátky. O oblib ě pobyt ů, na které s cestovní 
kancelá ří SIM jezdíme již od roku 1998, sv ědčí skute čnost, že všechny turnusy jsou 
vždy již n ěkolik m ěsíců předem pln ě obsazené. 
 
V tomto roce se uskutečnily celkem tři turnusy, první v červnu pod vedením Ilsy Pliczkové 
a další dva v září pod vedením Ilsy Pliczkové a Gabriely Brázdové. Vedle koupání v moři 
a  vycházek po okolí se účastníci těšili na možnost výletů do atraktivních míst: Monaco, 
Verdon, Marseilles, Saint Tropéz se světoznámou četnickou stanicí (na snímku), kterou 
proslavila řada populárních četnických filmů a hlavně Louis de Funes v hlavní roli, atd. 
 

 
 
Účastník ům ozdravného pobytu 
ve dnech 1. až 10. zá ří 2006 jsme 
položili otázku: „Co jste od pobytu 
očekávali a co se vám splnilo?“. 
 
 
„Od pobytu jsme očekávali příjemné 
počasí, vlídný a úslužný personál a 
příznivé účinky na naše zdraví. Také 
poznání krásné Provence a spoustu 
příjemných obohacujících zážitků. 
Toto vše v míře vrchovaté bylo 
splněno a děkujeme občanskému 
sdružení ARCUS-OC, že nám pobyt 
umožnil.“ 

 
Bělohlávkovi a Mendlovi 

z Liberce 
 
 

„Připojujeme se k hodnocení našich 
přátel a přejeme i dalším účastníkům 
krásné dny u moře. Děkujeme za 
vzornou organizaci a celkovou péči. 
Zejména děkujeme za starostlivost 
a  trvalou péči doprovázenou vždy 
úsměvem paní Ilse Pliczkové.“ 

 
Zezulovi a B ěhůnkovi 

od Velkého Mezi říčí 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Společnost Avon Cosmetics v České repu-
blice přichází při příležitosti celosvětových 
oslav 50 let neziskové činnosti Avonu 
s novým symbolem v boji proti rakovině 
prsu, módním plastovým náramkem. 
K dostání jsou dvě varianty v modré a rů-
žové barvě. Jeho koupí přispějete na 
konto Avon proti rakovině prsu a nošením 
tohoto symbolu máte možnost vyjádřit 
svoji podporu programu prevence rako-
viny prsu. Náramek stojí 50 Kč a můžete 
jej zakoupit u Avon Ladies a Gentlemanů. 
 
Barevné náramky jsou v současné době 
celosvětovou trendovou záležitostí. Lidé je 
nosí na podporu určité myšlenky nebo 
projektu. Nákupem náramků lze finančně 
přispět vybraným projektům či nadacím. 
Asi nejznámějším je žlutý náramek 
Livestrong nejlepšího světového cyklisty 
Lance Armstronga, jehož koupí lidé 
přispívají na léčbu rakoviny. Barevné 
náramky nosí i známé osobnosti, například 
zpěvák kapely U2 Bono Vox, herec Brad 
Pitt nebo modelka Claudia Schiffer.   (šdk) 

 

   

 
 
 

Po úspěšné jarní vycházce připravily 
Marie Čechová a Jarmila Ducká 
z ARCUS-OC Znojmo na sobotní odpo-
ledne 21. října 2006 pro členy ARCUSu, 
jejich rodinné příslušníky a přátelé již 
druhou, tentokrát podzimní, společnou 
vycházku po památkách města Znojma 
a  to opět za doprovodu se zasvěceným, 
odborným a vtipným výkladem historika 
Mgr. Jiřího Svobody, za což mu patří 
srdečné poděkování. 

ARCUS-OC Znojmo 
 
 

 
 
 

Šťáva z rajčat může ochránit plíce kuřáků. 
Podle japonských vědců z Univerzity 
Juntendo to dokazují laboratorní pokusy 
na myších. Ty byly vystaveny účinkům 
cigaretového kouře a rajčatovou šťávu 
dostávaly přimíchanou do vody. Šťáva 
z rajčat obsahuje velmi účinný antioxidant 
lycopen, který působí jako obranná látka 
proti rakovině plic. Rajčata v jakékoliv 
úpravě patří neodmyslitelně nejen do 
české kuchyně.                       (zdroj: „DB“) 

 
 

 
 
 

Ve velké zasedací místnosti děkanátu 
1. LF Univerzity Karlovy v Praze se dne 
18. října 2006 uskutečnil Sněm českých 
onkologických organizací. Svolavatelem 
byl prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., 
předseda Ligy proti rakovině Praha.  (šdk) 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

Aliance českých organizací a žen s rako-
vinou prsu spolu se společností AVON 
Cosmetics v termínu 26. až 28. října 2006 
byly pořadatelem konference organizací 
onkologicky nemocných SPOLU PROTI 
RAKOVINĚ PRSU v Hotelu Olympik Praha. 
 
Součástí programu byly prezentace 
specializovaných zdravotníků a sociálních 
pracovníků, zazněly příspěvky z pacient-
ských organizací, dále informace z oblasti 
pacientských práv i zprávy o aktivitách 
realizovaných a plánovaných. V pátek byl 
při slavnostní večeři přivítán zahraniční 
host. Paní Elisabeth z Velké Británie 
přivezla do České republiky růžovou stuž-
ku s poselstvím jednotného světa v boji 
proti rakovině prsu. Slavnostní večer 
uzavřelo divadelní představení Les 
Misérables. 
 
Hlavní bloky konference: Avon proti rako-
vině prsu, Úloha sestry v péči o ženu 
s karcinomem prsu v jednotlivých fázích 
onkologické léčby a následné péče, Na po-
moc pacientům, Role pacientských orga-
nizací. Témata workshopů: A. Sestry - 
vztah k pacientům, spolupráce s pacient-
skými organizacemi, proč, jak? B. Pacient-
ské organizace – je pro členy něco tabu? 
 
ARCUS-OC na konferenci reprezento-
valy: Jana Koželská, PaedDr. Olga 
Černohorská a PhDr. Jana Filáčková. 
 

(šdk) 

   

 
 
 

Geneticky upravený kmen viru, jenž 
normáln ě působí nachlazení, zabíjí 
nádorové bu ňky. Zjistil to tým jiho-
korejské Univerzity Yonsei. „V ěřím, že 
jsme našli cestu k p řekonání potíží, jež 
dosud blokovaly možnost lé čby rako-
viny geneticky upraveným organis-
mem,“ uvedl člen týmu Yun Chae-Ok. 
 
Pracovníci univerzitní laboratoře uměle 
obohatili genetickou výbavu běžného 
adenoviru lidským genem produkce 
relaxinu, což je bílkovina spojovaná 
s hormonálními změnami v těhotenství. 
Takto upravený GM adenovirus injekčně 
vpravili do zhoubného nádoru, kde aktivně 
vyhledával a zabíjel rakovinné buňky. 
Výzkumníci prováděli pokusy na myších 
s rakovinou mozku, plic, jater a dělohy. Po 
trojnásobné aplikaci GM adenoviru 
zmizelo během dvouměsíčního testu přes 
90 procent rakovinné tkáně. 
 
Jihokorejský tým to uvedl v americkém 
časopisu Journal of the National Cancer 
Institute. Nyní přijdou na řadu klinické 
testy, jež mají trvat 18 měsíců. 
 

(zdroj: „PRÁVO“, DPA, aa) 
 
 

 
 
 

Příští číslo měsíčníku ARCUS vyjde 
opět jako dvojčíslo koncem měsíce 
prosince. Příspěvky k případnému 
zveřejnění nutno zaslat nejpozději 
do 8. prosince 2006.                   (rr) 
 

 



 
 

 
 
 

Vážení čtenáři! 
 

Redakční rada m ěsíčníku ARCUS v minulém 
čísle velice ráda v plném zn ění zveřejnila 
dopisy od ú častník ů ozdravných pobyt ů 
a  dalších akcí, které ob čanské sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM p řipravuje pro 
onkologické pacienty, jejich rodinné p ří-
slušníky i odbornou ve řejnost. Tato „pošta 
od srdce“ m ěla u našich čtenářů velice 
příznivý ohlas. Za všechny došlé dopisy 
ještě jednou srde čně děkujeme. 

 
Těšíme se, že budete op ět piln ě psát – dojmy, zkušenosti, poznatky a zážitky z akc í, 
ale i p řipomínky či kritické názory. P říští číslo bude vlastn ě částečně sváte ční, podle 
našeho redak čního plánu vyjde v záv ěru roku v dob ě vánočních svátk ů. Uvítáme 
proto i Vaše menší literární dílka (kratší povídky a básni čky), nejenom sváte čně 
laděná, případně i zajímavé kresby či fotografie. Máte-li zájem a chu ť, zašlete nám 
Vaše příspěvky nejpozd ěji do 8. prosince 2006. D ěkujeme! 

Vaše redak ční rada 
 
 

V dnešní „poště od srdce“ zveřejňujeme dopis od paní Anny Holátové z Litomyšle, známé, 
uznávané a oblíbené cvičitelky. Její dopis je sice věnován semináři pro onkologické 
pacienty a odbornou veřejnost, který se 6. až 8. října 2006 uskutečnil v České Lípě, ale 
svým rozsahem a obsahem se místo do „ankety“ lépe hodí k zařazení do této rubriky. Na 
snímku z chorvatského Zagori z roku 2003 je paní Anička zcela vlevo, se zájmem 
kontroluje, zda mám v digitálním fotoaparátu založen film. Jistě mně odpustí, dodám-li 
s úsměvem, že v roce 2003 se v Zagori stala vítězkou soutěže o Miss Galaxie, a v roce 
1921, ve svých osmnácti letech, se dokonce stala vítězkou soutěže o Miss dudy. Tímto 
paní Aničku srdečně zdravím!                                                                                       „šdk“  
 
 
 

Vážení přátelé! 
 
Chtěla bych všem sdělit, že onkologický seminář konaný ve dnech 6. až 8. října 
byl opět perfektně připravený, a proto dík vedení ARCUSu za obětavou práci. 
Škoda, že v řadách posluchárny seděly jen tři desítky členů. Všem, kteří se z jakýchkoliv 
důvodů nemohli semináře zúčastnit, bych chtěla sdělit své dojmy, poznatky a zážitky. 
 
Velmi radostné a upřímné je vždy první setkávání a vítání s objetím s přáteli. Stanovený 
program odborných přednášek byl časově rozvržený s dostačujícími přestávkami. Modero-
vání semináře se zhostila MUDr. Jana Pometlová z českolipské NsP. 
 



 

Je těžké hodnotit jednotlivé přednášky. Všechny byly velmi kvalitně předneseny a každého 
účastníka mohlo oslovit jiné téma. První den mě zaujaly přednášky primářky MUDr. Hany 
Čerbákové „Jak probíhá mamografický screening v České Lípě“, MUDr. Jany Pometlové 
„Léčba karcinomu prsu a možnosti plastických operací po operacích prsů“, MUDr. Blanky 
Dufkové z Prahy „Karcinom prostaty“ a nezapomenutelná přednáška MUDr. Josefa Drbala 
„Vztah pacienta a osob, které s ním žijí a provázejí ho na někdy těžké cestě životem“. 
Moudrá slova jako „Radost a bolest leží v jedné misce, jejich míšení je život života“ nebo 
„Nejlepším lékem pro člověka je člověk“. Vše, co bylo řečeno, se týkalo obyčejného života, 
který přináší radost, štěstí, ale také smutek i utrpení. A tak se stalo, že mé oko nezůstalo 
suché. Možná jsem nebyla sama. Po každé přednášce byl dán prostor k diskusi. V dalších 
dvou dnech byly pro mě přínosem přednášky MUDr. Mileny Wittnerové „Péče o dolní 
končetiny z pohledu lymfologa“ a MVDr. Jitky Musilové „Prevence karcinomu děložního 
čípku“. V přednášce paní Lenky Sklenářové jsme se seznámili se speciální kosmetikou 
z léčivého Konopí od firmy Cannabis Pharma-derm, která zaujala nejednoho účastníka 
semináře. Informace o nových projektech pro onkologické pacienty nám přednesla 
ředitelka a předsedkyně představenstva ARCUS-OC paní Jana Koželská. 
 

Vedení A-OC se účastníkům postaralo o ubytování 
v Domově mládeže a o kvalitní stravu v restauraci 
Arbes a v nemocniční jídelně. Sobotní odpoledne 
jsme strávili při prohlídce města a muzea s histo-
rikem Mgr. Ladislavem Smejkalem. Překvapením 
sobotního společenského večera s hudbou bylo 
moderní vystoupení taneční skupinky tří děvčat 
pod vedením Gabriely Brázdové. 
 

Celý program hodnotím velmi kladně. Ještě 
jednou dík za obětavou práci všem, kteří se 
na uspořádání tohoto semináře podíleli. 
 

Anna Holátová 
Litomyšl, 18.10.2006 

 

 
 

 
 

 
 

Za účasti Jany Koželské, předsedkyně představenstva ARCUS-OC Praha, se 19.10.2006 
v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brno uskutečnilo zahajovací setkání 
pacientského klubu „Mnohočetný myelom“. Na programu bylo mj.: představení členů 
přípravného výboru, poslání pacientského klubu a formy spolupráce s Koalicí pro zdraví, 
možnosti nové léčby a její dostupnost, návrhy možných aktivit klubu.                      „RR“ 



 
 

 
 
 

 

Penzion Widderhuis v malebné 
horské vesničce Melchtal ve 
Švýcarských Alpách je tradičním 
místem oblíbených ozdravných 
pobytů, které pro onkologické 
pacienty organizuje občanské 
sdružení ARCUS ONKO CENTRUM. 
 
Šestice účastníků prvního letošního 
turnusu měla pod vedením Jany 
Koželské výbornou příležitost sezná-
mit se s velice náročnou a odpověd-
nou prací letecké záchranné služby. 
Zasvěcený výklad jim poskytl 

záchranář Lutz Agnes (na snímku s Janou Koželskou), který je navíc i výborným 
fotografem s vytříbeným citem pro krásu švýcarské přírody (viz snímky na obálce 
a vedlejší stránce). 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Dary a dotace nad 1.000.000 Kč: 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. 
Dary a dotace do 1.000.000 Kč: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Dary a dotace do 100.000 Kč: 
Janssen-Cilag, s.r.o. Praha, International School of Prague 
Dary a dotace do 50.000 Kč: 
Město Znojmo, MVDr. Libor Jurka 
Dary a dotace do 10.000 Kč: 
Město Česká Lípa, VEST-IZOL a.s. Nové Zákupy, Obchodní akademie Česká Lípa, Soukromá 
střední podnikatelská škola Česká Lípa, Marie Antošová, Mgr. Ladislav Blecha, Bruno Brych, Marie 
Čechová, Mgr. Milena Černíková, Jitka Fricová, MUDr. Věra Hauerová, MUDr. Michaela Häcklová, 
Oldřich Hendrych, Anna Holátová, Miroslava Hrdinová, PhDr. Svatava Kabošová, Eva Kasanová, 
Jana Koželská, Jaroslava Kubištová, Jan Málek, Mgr. Marie Málková, Zdeněk Mezlík, Rastislav 
Milučký, Magdaléna Muchová, Blanka Obžerová, Marie Piškulová, Vlasta Ratajová, Jaroslava 
Rolníková, MUDr. Jan Simonides, Mgr. Zuzana Spurná, Danica Ševčíková, MUDr. Pavel Turek, 
manželé Vanáčovi, Alena Vanická, Jana Velková, MUDr. Alena Vlčková, PhDr. Olga Walló, 
MUDr. Milena Wittnerová, Jana Zelenková 
Materiální pomoc: 
Ježek – Software Česká Lípa. 
 
 

 
 
 

Finančně či materiálně. 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). 
 
 

 
 
 

Upřímně děkujeme všem členům, kte ří již uhradili členský p říspěvek na rok 2006. Od 
1.1.2006 je minimální ro ční členský p říspěvek 250,- Kč. Úhradu příspěvku doporuču-
jeme provést bankovním příkazem výhradn ě na náš níže uvedený účet, kdy variabilním 
symbolem je rodné číslo člena, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na každé poště). 
Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v našem sídle v Č. Lípě nebo na našich akcích. 

Bankovní spojení: GE Money Bank. Číslo účtu: 264503-824/0600. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adresát 


