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KALENDÁŘ

Benefi ční akce Pinda
Dne 12. září 2008 od 20 hodin se uskuteční na Pindě u Litovle benefi ční akce ve pro-
spěch ARCUS-ONKO CENTRA. Hrát budou dvě skupiny KRÁPNÍK a SAX.
Vstupné: 70 Kč. 
Možnost zajištění levného ubytování hned na místě akce. Akci doporučujeme spojit s 
prohlídkou krápníkových jeskyní v Javoříčku a pohádkového hradu Bouzova.
Bližší informace na tel. 603 533 288.

Cena Olgy Havlové
Dne 12. května 2008 se konalo čtrnácté slavnostní udělení ceny Olgy Havlové v Be-
nediktínském opatství v Praze. Za naše ARCUS-ONKO CENTRUM se tohoto aktu zúčast-
nila nositelka ceny Olgy Havlové Jana Koželská. Program moderovala Jana Klusáková 
a účinkoval sbor Bambini di Praga a Tomáš Kačo. Výbor dobré vůle ocenil jednotlivce 
i organizace, které nejvíce pomohly v loňském roce. Cenu Olgy Havlové obdržel JUDr. 
Jan Hutař.

Dne 30. a 31. května se konalo Republikové shromáždění Národní rady osob se 
zdravotním postižením v Praze. Republikové shromáždění schválilo zprávy o činnosti 
, hospodaření a programové cíle. Bližší informace na www.nrzp.cz . Blahopřejeme k opě-
tovnému zvolení panu Václavu Krásovi, který se opět stal předsedou NRZP ČR.

Dne 18. června se konala Valná hromada České rady humanitárních organizací v 
Parkhotelu v Praze. Tohoto jednání se za ARCUS-ONKO CENTRUM zúčastnila Ilsa Plizc-
ková. Jednání vedl prezident Ing. Pavel Dušek.
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EDUKACE                   
MEZINÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ KONGRES ZNOJMO

21.-22. 11. 2008
POŘADATEL: 
Občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Praha
Jana Koželská – ředitelka, nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty pro-
ti rakovině.

MÍSTO KONÁNÍ:
Areál Louckého kláštera ve Znojmě 

Společenský večer a občerstvení 
ve spolupráci s fi rmou Znovín Znojmo, a. s. 

Program pátek 21. 11. 2008 – předběžný
13.00   MUDr. Dalibor Štambera, prezident mezinárodního kongresu 
 Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM 
 Zahájení, přivítání hostů

13.15   MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR
 Výživa a onkologická onemocnění

13.45   prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
 Registry onkologických onemocnění

14.15   MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka od. zdravotní péče Min. zdravotnictví
            Preventivní programy ministerstva zdravotnictví

14.45 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
  Alternativní a komplementární léčba v onkologii

15.15   MUDr. J. Ventruba
 Mozkové tumory v dětském věku

15.45   MUDr. Edvard Geryk
 Co vypovídají údaje o zhoubných onemocněních

16.15   Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
 Možný vliv přiměřené konzumace nízkoalkoholických nápojů na onkologická 

onemocnění

16.45   MUDr. Karel Dvořák
  Screening karcinomu děložního čípku

17.15   MUDr. Martin Kašpar, MUDr. Miroslav Kavka, MBA, MUDr. Václav Rýznar 
            Komplexní péče o pacienty s karcinomem prsu v Nemocnici Znojmo

17.45 Ukončení prvního dne programu
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Program sobota 22. 11. 2008 – předběžný
10.00   MUDr. Dalibor Štambera
 Etická problematika ekonomiky v onkologické terapii

10.30 MUDr. Jan Odvářka, MBA
 Preventivní programy ZP MV ČR

11.00 Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc.
 Pokroky v mammárním screeningu

11.30 MUDr. Elena Bojlesikova (SR)
 Intersticiální brachyterapie lokalizovaného karcinomu prostaty

12.00 přestávka na oběd

13.15 MUDr. Antonín Malina, MBA
 Předpoklady budoucího personálního obsazení onkologických pracovišť

13.45 MUDr. Lenka Štěpánková
 Komplexní terapie závislosti na tabáku

14.15 Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
 Možnosti chirurgické terapie karcinomu plic v závislosti na stadiu choroby

14.45 Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.
 Současné možnosti laboratorní diagnostiky kolorektálního karcinomu

 Doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc.
 Biologická léčba kolorektálního karcinomu

15.45 MUDr. Richard Pikner, PhD.
 Kostní metabolismus a nádorová onemocnění

16.15 Prim. MUDr. Milan Mrázek, Ph.D.
 Pokroky v terapii onkologických onemocnění v gynekologii

16.45 MUDr. Petr Půček, MUDr. Martin Kaliský, MUDr. Radek Chvátal
 Onkogynekologická péče v Nemocnici Znojmo s příkladovou studií

17.15 MUDr. Karol Križan, MUDr. Jindra Čiberová, MUDr. Jan Holoubek, MUDr. Ma-
rie Špalková

 Znojmo - onkologie a čas

17.45 Závěrečné zhodnocení kongresu (Štambera, Koželská)

18.00 Zakončení odborného programu kongresu
ZÁŠTITA:  předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing.Miloslav Vlček
 Ministerstvo zdravotnictví ČR a Hlavní hygienik ČR

Bližší informace na www.onkongres.cz
nebo přihlášky zasílejte na informační centrum:

ARCUS – OC, Ješov 24, 783 24 Slavětín
e-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz; mobil: 603 533 288.
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ARCUS - ONKO CENTRA
ARCUS – ONKO CENTRUM SÍDLO
Adresa: Na Slovance 1963/42a182 00 Praha 8
Bankovní spojení: GE Money Bank
 číslo účtu: 264503824/0600
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská
E-mail: praha@arcus-oc.org
Místopředsedkyně: Ilsa Pliczková
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org

ARCUS – ONKO CENTRUM INFORMAČNÍ  MÍSTO ČESKÁ LÍPA,  
 LIBERECKÝ KRAJ
Adresa: Náměstí Osvobození 451
 470 01 Česká Lípa 1
Kontaktní jméno: Ilsa Pliczková
 Centrum technické pomoci
 výdej pomůcek pro ženy po ablaci prsu
 přihlášky na ozdravné a rekondiční pobyty
Telefon/fax: 487 522 259 
E-mail: pliczkova.arcus@email.cz
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 15.00 a dle dohody

ARCUS – ONKO CENTRUM  INFORMAČNÍ  MÍSTO ZNOJMO, 
 JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Adresa: Nemocnice Znojmo p.o.
 MUDr. Jana Janského 11
 669 02 Znojmo
Kontaktní jméno: Jarmila Ducká
 mobil: 728 916 783 (9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00)
Kontaktní jméno: Marie Čechová
 mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00)
Telefon/fax: 515 215 515
E-mail: arcus@nemzn.cz
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost: úterý 14.00 až 17.00

ARCUS – ONKO CENTRUM INFORMAČNÍ MÍSTO JEŠOV, 
 OLOMOUCKÝ KRAJ
Adresa: Ješov 24, 783 24 Slavětín
Kontaktní jméno: Jana Koželská
Telefon/fax: 603 533 288
E-mail: E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz
 E-mail: jana.kozelska@arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost: pondělí až pátek 9.00 až 17.00 a dle dohody
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KALEIDOSKOP

Nejlepší léky na rakovinu dostane více pacientů

Lék xeloda je chemoterapie, která se podává v tabletách. Nahrazuje dosud použí-
vanou infuzní léčbu. 
 Nejmodernější léky na léčení rakoviny tlustého střeva a konečníku avastin a xeloda 
má šanci v Česku dostat podstatně více pacientů, než tomu bylo dosud. Evropská komi-
se totiž v lednu na základě výsledků klinického výzkumu stanovila, že tato terapie bude 
od nynějška standardem. To znamená, že léčba těmito přípravky by měla být zvažována 
u každého pacienta s uvedenou diagnózou ve všech státech EU, tedy i v ČR.

14. 4. 2008 04:16 - PRAHA 
 Až dosud tuto kombinaci sice bylo možné používat, ale pro vysokou fi nanční ná-
ročnost nebyla v Česku považována za standard. Proto jí bylo léčeno méně pacientů.
 "Rozšíření léčby rozhodně vítáme. Lidé s rakovinou tlustého střeva a konečníku bu-
dou žít déle,“ řekl Právu primář onkologického centra ve Zlíně doktor Milan Kohoutek. 
 Nová kombinace léků bude pacientům podávána výhradně v 18 onkologických 
centrech, protože léčba je velmi drahá, stojí na rok statisíce korun. Zdravotní pojišťovny 
ji plně uhradí.
 Lék xeloda je chemoterapie, která se podává v tabletách. Nahrazuje dosud používa-
nou infuzní léčbu.

Bez nutnosti hospitalizace 
 „Pacient nemusí být vůbec hospitalizován a celou léčbu absolvuje ambulantně, 
doma,“ sděluje primář Kohoutek. Účinná látka xelody vzniká až v nádorové buňce, a tak 
málo působí na zdravou okolní tkáň. Proto má i méně nežádoucích účinků.
 Avastin je biologický lék, který v první fázi umožňuje lepší proniknutí chemoterapie 
do nádoru. V další fázi blokuje tvorbu nových cév. Nádor nemá kyslík a živiny a nemá tak 
podmínky pro další růst a metastázování.
Oba léky pacienty s pokročilým onemocněním tlustého střeva a konečníku sice nevylé-
čí, ale významně – až na roky – jim prodlouží život v jeho dobré kvalitě.
 V ČR ročně nově rakovinou tlustého střeva a konečníku onemocní zhruba 8000 
osob a 4500 na ni zemře.

Letrozolem se karcinom prsu v Česku už léčí
 Údajně nový lék na rakovinu prsu letrozol, který má být podle deníku Šíp zkoušen 
v USA, je u nás již používán. "Tento lék je u nás registrovaný. Lékaři o něm vědí,“ řekl Prá-
vu bývalý ředitel Ústavu hematologie a krevní transfuze Pavel Klener. Není ale jediným 
přípravkem tohoto typu. 
 "Existuje řada paralelních léků na léčbu karcinomu prsu. U nás je z nich registrován 
například arimidex,“ dodal Klener.

per,Právo
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OZDRAVNÉ POBYTY 2008
Pro rok 2008 jsme pro Vás připravili tyto ozdravné pobyty:

Termín pobytu Místo pobytu Cena

23.05. – 01.06. Itálie – Palmová riviéra Alba Adriatica  Pobyt proběhl

15.07. – 26.07. Chorvatsko-Crikvenica  Pobyt proběhl

24.07. – 04.08. Chorvatsko-Crikvenica  Pobyt proběhl

15.08. – 24.08. Švýcarsko-Melchtal  Pobyt obsazen

20.08. – 31.08. Chorvatsko-Crikvenica  Pobyt obsazen

29.08. – 07.09. Francie – Port Grimaud  Pobyt obsazen

05.09. – 14.09. Francie – Port Grimaud  Pobyt obsazen

08.10. – 18.10. Slovensko  sanatorium Tatranská kotlina  8 000 Kč  
vč. plné penze bez dopravy

08.10. – 18.10. Slovensko – turistické ubytování  5 000 Kč  
vč. plné penze bez dopravy

08.11. – 18.11. ČR – Karlovy Vary  Pobyt obsazen

Aspirin může snížit riziko rakoviny prsu až o 20 procent

 Aspirin a acylpyrin díky protizánětlivým účinkům mohou omezit vznik rakoviny. 
 Aspirin a jemu příbuzné léky na zánětlivá a horečnatá onemocnění mohou snížit 
riziko rakoviny prsu až o 20 procent. Vyplynulo to z několika rozsáhlých studií poslední-
ho čtvrtstoletí. Revizi jednadvaceti studií z let 1980 až 2007, do nichž bylo zahrnuto na 
sedmatřicet tisíc žen, provedli odborníci z londýnské nemocnice Guy’s Hospital. 

10. 3. 2008 14:00 - LONDÝN 
 Podle studií by se nesteroidní protizánětlivé léky jako aspirin či acylpyrin mohly 
podávat také ženám s rakovinou prsu. „Naše revize studí publikovaných během sedma-
dvaceti let naznačuje, že navíc kromě preventivního účinku by mohly nesteroidní proti-
zánětlivé léky být využívány při léčbě žen s již rozvinutou rakovinou prsu,“ uvedl profe-
sor Ian Fentiman z výzkumného týmu nemocnic Guy´s Hospital.
 Léky příbuzné aspirinu by mohly být podle něj kombinovány s hormonální léčbou 
nebo podávány k potlačení symptomů rakoviny. Studie z posledních let pak prokáza-
ly, že užíváním aspirinu lze omezit riziko vzniku rakoviny prsu až o dvacet procent. Jsou 
však potřeba další studie, aby se potvrdilo, že stejné účinky mají i jiné nesteroidní proti-
zánětlivé léky.
 Článek k revizi byl publikován v odborném časopise International Journal of Clini-
cal Practice.         Famous
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ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIERA ALBA ADRIATICA
Vážení přátelé,
 zúčastnila jsem se 23. 5. – 1. 6. 2008 
ozdravného pobytu v krásném letovisku 
ALBA ADRIATICA v Itálii. Byli jsme ubyto-
váni v apartmánech, které byly pohodlné, 
vkusně zařízené a pro naší potřebu dosta-
čující.
 Počasí nám přálo po celou dobu naše-
ho pobytu. Moře bylo příjemné a dokonce 
jednou přišla i bouřka. Ale jak rychle přišla, 
tak zase odešla a během chvíle jsme byli opět u vody.
 Věřím, že se tato dovolená líbila většině zájemcům. Přesto jsem zaslechla nějaké 
námitky ohledně stravy. Myslím, že u každého zájezdu se nějaká chybička může vyskyt-
nout, a hlavně, když se hledá, a to za každou cenu.
 Jsem ráda že ARCUS – ONKO CENTRUM dělá pro své pacienty maximum především 
za výhodné ceny. Mám zásadu: Když se někomu něco nelíbí ať raději zůstane doma, 
nebo si zaplatí zájezd přes cestovní kancelář za mnohem větší cenu.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří nám toto umožňují a hlavně paní Pliczkové, za 
její velkou trpělivost v rozmarech cestujících. Tímto také zdravím naše spolubydlící z č.9. 
Přeji všem ještě krásnou dovolenou a pohodové léto. 

                                                              S pozdravem manželé František a Hermína Kubátovi
                                                

SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA
Program

ARCUS – ONKO CENTRUM zajišťuje
1) Ozdravný pobyt se speciálním programem pro pacienty po ukončené onkologic-

ké léčbě s lymfatickými otoky. Pojištěnec VZP ČR, který splňuje podmínku alespoň 
dvou let u této pojišťovny, může čerpat u VZP po ukončení pobytu a jeho  potvrzení  
částku 5000 Kč.

2) Ozdravný pobyt pro všechny pacienty po ukončené onkologické léčbě bez ohledu 
na pojišťovnu

3) Pobytu se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci a přátelé  

Poloha
 Areál Sanatoria se nachází v zalesněné oblasti na úpatí Belianských Tater v nadmoř-
ské výšce 760 m n. m. Sanatorium je zaměřené zejména na léčebné pobyty pro léčbu 
respiračních chorob (astma, bronchitida, zápal plic).

Ubytování
 Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky s vlastním sociálním zařízením 
(WC+sprcha), SAT/TV, telefonem a rádiobudíkem. Pokoje orientované na jižní stranu mají 
balkón. Pokoje kategorie Turisttické ubytování – dvou až čtyřlůžkové pokoje s umyvadlem 
na pokoji, společné WC a sprchy. SAT/TV je ve společenské místnosti na patře.
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Cvičení v Belianskej jaskyni

Autobusové a vlakové spojení:
Cílová stanice: Vysoké Tatry, Tatr. Kotlina, Bel. jask.

Doporučujeme spojení přes Poprad :

Praha hl.nádraží   11.06 hod. Ex 121 Košičan
Poprad- Tatry  18.09 hod

Praha Holešovice 11.23 hod. IC 517 LEOŠ JANÁČEK
Olomouc hl.n. 13.57 hod. Ex 121 KOŠČAN
Poprad- Tatry 18.09 hod

Brno, hl.n.  12.03 hod. R 837
Přerov  13.57 hod. Os 3313
Hranice na Moravě  14.27 hod. Ex 121 Košičan
Poprad- Tatry  18.09 hod.

 K těmto spojům zajistíme autobus, který Vás odveze z Popradu od nádraží přímo 
k sanatoriu.  Cenu za autobus budete hradit při příjezdu do sanatoria v Kč nebo SK. Po-
tvrďte Vaše požadované místo v autobuse e-mailem na adresu: 
 jana.kozelska.arcus@email.cz nebo SMS na tel. 603 218 858. 
 Autobus zajistíme také při odjezdu ze sanatoria do Popradu k nádraží.
 Pokud pojedete individuálně, musíte si vyměnit peníze na cestu, protože  ve vlaku 
a v autobusech po Slovensku se hradí pouze ve SK.
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Stravování
 Plná penze - strava je poskytována ve dvou jídelnách s kapacitou 50 a 100 osob. 
Snídaně jsou formou bufetu, večeře jsou servírované s možností výběru ze 2-3 jídel. 
Možnost dietní stravy. 

Doporučení
 V současné době je prostředí zejména vhodné pro léčbu respiračních a srdečních 
onemocnění. Areál je vhodný také pro strávení rodinné rekreace ve zdravém a příjem-
ném prostředí. 

Speciální nabídka
 Sanatórium Tatranská Kotlina využívá Belianskou jeskyni pro unikátní speleotera-
pii. Vchod do jeskyně leží v nadmořské výšce 890 m a výstup k jeskyni trvá asi 20-30 
minut. V letním období pro vyznávače cyklistiky je v blízkém okolí dostatek značených 
cykloturistických tras. V těsné blízkosti se nachází různé turistické trasy, horské a vyso-
kohorské turistiky a v okolí cca 50km je množství zajímavých pamětihodností Ľubovni-
ansky hrad, Pieniny, Osturňa, Kežmarok, Levoča, Spišský hrad . . .

 Sanatorium nabízí RELAX procedury, které zahrnují - klasické a refl exní masáže, vo-
doléčbu, podvodní masáže, vířivé koupele, perličkové koupele, skotské střiky, šlapací 
koupele, parafínové zábaly, elektroléčbu, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapie, léčba 
polarizovaným světlem, rehabilitační procedury zaměřené na dýchací ústrojí, dechové 
cvičení v Belianské jeskyni, posilovna a tělocvičnu, biliard. Je tu i vlastní kaplička.  
 

Okolí:
 Tatranská Kotlina je nejvýchodněji položenou osadou na úpatí Vysokých Tater. Osa-
da je obklopená přírodními  zajímavostmi Belianskych Tatier – Belianska Jaskyňa, hře-
ben Belianskych Tatier, krasový průsmyk Kotliny, rezervace – Pálenica, Jedliny, Belianske 
Lúky, Mokriny a další.  
 Sanatorium v Tatranskej Kotline n.o., je umístněné v zalesněné oblasti, pod Kobylím 
vrchem v Belianskych Tatrách v nadmořské výšce 765 m.n.m.. Podnebí má vysokohor-
ský charakter s nízkým výskytem mlhy. Území Tatranskej Kotliny má statut klimatických 
kúpeľov.  
 Zařízení je na okraji osady, v ústraní od ostatních usedlostí, uprostřed jehličnatých 
lesů.  
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Termín pobytu:
 8. 10. – 18. 10. 2008

Cena pobytu:
 5000 Kč  turistické ubytování s plnou penzí
 8000 Kč  ubytování na dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
          s plnou penzí

Doprava: Individuální

Přihlášky:  ARCUS-OC, informační místo Ješov 24, 783 24 Slavětín,
                   Mobil: 603 533 288
                   E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz
 

Příspěvek na ozdravné pobyty pro dospělé 
s onkologickým onemocněním v remisi  
s lymfedémem  z VZP ČR

Výše příspěvku Do výše 5 000 Kč na pojištěnce na pobyt a rok.
Doba trvání Rok 2008

Podmínky pro poskytnutí příspěvku
 Doba pojištění u VZP minimálně 2 roky
 Splnění základních podmínek
 Potvrzení diagnózy onkologem, případně praktickým lékařem 
 Originál dokladu o úhradě ozdravného pobytu na konkrétního pojištěnce 
 Příspěvek bude vyplacen po absolvování ozdravného pobytu na základě individu-

ální žádosti pojištěnce  
 
OSTATNÍ INFORMACE
 Pobytu se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci. Nezáleží na pojišťovně ani na věku, 
pokud ošetřující lékař pobyt doporučí. Cena je pro pacienta i pro rodinného příslušní-
ka stejná. Všechny pobyty jsou za doprovodu lékaře. U zahraničních pobytů je v ceně i 
připojištění na cesty do zahraničí, pouze účastníci nad 70 let si pojištění doplatí, neboť 
je o 100% vyšší. Podrobné pokyny k jednotlivým pobytům obdrží přihlášení účastníci 
písemně v dostatečném předstihu. Informace samozřejmě poskytnou i pracovníci na 
našich kontaktních místech - viz rubrika “Důležité kontakty”. Jakékoliv změny, zejména 
zdravotního stavu, nebo zrušení účasti na pobytu je nutné neprodleně oznámit na naše 
kontaktní místa.

PŘIHLÁŠKY
 Po zkušenostech z minulých let doporučujeme zájemcům o účast na uvedených 
pobytech zaslat pečlivě vyplněnou a podepsanou  (stačí vystřihnout či kopírovat) co 
nejdříve na naše informační místo v Ješově. Úhradu lze provést bankovním příkazem 
výhradně na náš účet číslo 264503-824/0600 u GE Money Bank, kdy variabilním sym-
bolem je rodné číslo plátce, nebo složenkou typu C (jsou k dispozici na každé poště). Je 
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mnoho pacientů, kteří se přihlásí, nezaplatí a chtějí rezervovat místo, které pak na po-
slední chvíli ruší. Naši organizaci tak způsobují fi nanční a časovou  ztrátu. Přitom tento 
zbytečně věnovaný čas a peníze na korespondenci, poštovné, telefony a propadlá mís-
ta se mohla věnovat účelněji ve prospěch pacientů, kteří to potřebují. Proto nebudeme 
brát zřetel na přihlášky, pokud nebude provedena do týdne úhrada nebo zaplacena  zá-
loha ve výši 1000 Kč, která propadne v případě neúčasti. Pouze v případech, kdy pacient 
odevzdá potvrzení od lékaře, že jeho zdravotní stav mu akutně nedovoluje se zúčastnit 
daného pobytu, bude počítán pouze stornovací poplatek ve výši 100 Kč.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Amélie
poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky a jiné ne-
mocné i pro jejich blízké.
Amelie je tu pro každého, koho zaskočila onkologická či jiná vážná nemoc, osobně nebo 
v blízkém okolí. Nabízíme možnost bezplatné péče odborníků i laiků s podobnými zku-
šenostmi v překonávání vážné nemoci. Jedná se o neutrální půdu, kde se může kdokoli, 
i anonymně, věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. Nepropagujeme žádný ze způ-
sobů léčby (bez ohledu na to, je-li to klasická či alternativní cesta), ani žádné preparáty. 
Dbáme na zachování soukromí a svobodné vůle každého návštěvníka.

Kontakty:
Sídlo Amelie o.s.: Amelie o.s.
 Pavla Tichá
 Kurta Konráda 15 / 963
 Praha 9, 190 00
Linka Amelie:  739 004 333 - Mgr. Milena Černíková,
 kterou znáte o ozdravných pobytů 
 ARCUS-ONKO CENTRA PRAHA.
 Je Vám k dispozici v pondělí - pátek od 9.00 do 15.00

Kontakt, na kterém se dozvíte veškeré informace o sdružení, jeho programech a dalších 
možnostech.      amelie@programamelie.cz
 doborovolnici@programamelie.cz 
 www.amelie-os.cz

Olomoucko
Infolinka pro Olomoucko:  739 005 123
Ambulance Amelie MUDr. Kučerová HonDg. 
 Svatoplukova 10, Hranice I, 
 objednávejte se na telefonu +420 581 601 602
Programy probíhají v Mateřské školce Roosveltova 101, Olomouc
Bližší informace o činnosti AMÉLIE naleznete na www.programamelie.cz
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STÁVKA                     

Dne 14. července 2008 vyhlásily více než dva tucty osobností čes-
kých sociálních služeb generální stávku sociálních služeb BED IN.
Stávka se uskuteční na Den lidských práv 
10. prosince 2008. 
Požadavky iniciátorů, průběh stávky, možnost připojení se apod. 
najdete na www.kvalitavpraxi.cz 
pod odkazem Aktuality  dále klikněte na obrázek.

Žádáme do konce roku 2008 vyřešit:

1. Legislativní návrh jednoznačně určující za prioritní úkol státní a veřejné správy 
deinstitucionalizaci služeb v komunitní služby a podporu rodiny v péči o své 
blízké. Dosavadní ústavní péče je nepřijatelná forma sociální služby, která vede k 
sociálnímu vyčleňování desítek tisíc občanů. Je potřeba ukončit přijímání nových 
klientů do ústavní péče,  včetně příjmu dětí do kojeneckých ústavů - ani korunu do 
budování nových ústavů! 

2. Legislativní návrh novely zákona o sociálních službách, který: 
  Zamezí, aby se inspekce standardů kvality staly mocenským nástrojem a byla 

popřena ochrana práv klientů sociálních služeb a etika naší práce - inspekce 
nemohou být vedeny v režimu státní kontroly,  musí být vykonávány kompe-
tentními inspektory a podle metodiky umožňující odhalit kvalitu služby a posi-
lovat právní postavení klientů; nechceme formální inspekce, které jsou jen mo-
cenským nástrojem a lpí na formálních administrativních úkonech; 

  Zamezí, aby se akreditace vzdělávání dle zákona o sociálních službách udělo-
valy na základě nekompetentně vytvořených a neadekvátních kriterií; 

  Zamezí zakonzervování oboru zastaralou typologií sociálních služeb, která 
nemůže být součástí jakékoli zákonné úpravy – chceme sociální služby fl exibil-
ní a fi nančně efektivní; 

  Zamezí používat cenovou regulaci v sociálních službách, která komplikuje si-
tuaci uživatelům i poskytovatelům služeb a ničemu neprospívá; 

  Zabezpečí takový systém fi nancování, který nepovede k fi nančním kolapsům 
poskytovatelů sociálních služeb. Považujeme za nezbytné snížit byrokratickou 
zátěž, kterou zákon o sociálních službách ještě znásobil, žádáme zavést povin-
nost dodržování termínů plateb státní a veřejnou správou, zahájit sledování 
efektivity sociálních služeb a vytvořit ceníky sociálních služeb. Financováni so-
ciálních služeb lze řešit efektivnějšími způsoby, než jsou dotace. Pokud jsou 
sociální služby fi nancovány systémem dotací, je nezbytné je hodnotit podle 
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veřejně známých a odborně nezpochybnitelných kritérií. Doporučujeme 
zahájit odbornou diskusi o vzniku krajských fondů sociální inkluze, do kte-
rých by byly převedeny prostředky ministerstev na sociální inkluzi distribuo-
vané krajům a obcím. Vzdělání, zdravotní, sociální služby a pracovní integrace 
sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením musí být na-
vzájem propojené. Je potřeba zrušit resortní škatulkování a vnímání. Lidé ne-
mají částice vymezené pro ministerstvo školství, zdravotnictví, sociálních věcí 
nebo ministerstvo spravedlnosti apod.

3. Legislativní návrh fi nančního zajištění sociálních služeb po ukončení dotací EU 
z národních zdrojů, jinak hrozí kolaps celého systému. Dotace EU nejsou používány 
na rozvojové či transformační aktivity a vyrovnávání příležitostí, ale na fi nancování 
provozu běžných služeb. Příklady ze západoevropských zemí jsou varováním. 

4. Legislativní návrh na zaúčtovatelnost a ekonomickou vyhodnotitelnost práce 
dobrovolníků v českém účetnictví ve vztahu k fi nančním úřadům. Jde o přirozený 
kofi nanční vklad vůči dotacím a grantům. 

5. Legislativní návrh transparentnosti neziskových organizací, aby se nestaly rájem 
podvodníků a mafi í. Minimem je registr občanských sdružení, veřejná znalost sta-
tutárních orgánů, vydávání výročních zpráv, zveřejňování dárců a jiných příjmů a 
výdajů. 

 Urychleně žádáme vyřešit dlouhodobě nefunkční internetovou aplikaci Benefi t 
pro žádosti o dotace EU, která může způsobit zpochybnění regulérnosti všech vý-
zev o dotace EU a zastavit či výrazně zpomalit již tak zpožděné čerpání fondů EU ob-
cemi, neziskovými organizacemi, školami, podnikateli atd. atd. Operační program Praha 
Adaptabilita, jehož první výzva byla uzavřena v březnu 2008, byl dostatečným důkazem 
a varováním: internetová aplikace žádosti neuchovávala a vymazala vepsaná data, roz-
počet chybně sčítal, některá pole formuláře žádosti nešlo vyplnit a řadu dní se nešlo 
kvůli neustálým opravám systému na internetovou formu žádosti vůbec dostat a vypl-
ňovat formulář. Tato věc může výrazně degradovat předsednictví ČR v EU.  
                 14. července 2008

Zdroj informace: www.kvalitavpraxi.cz. (vlč)
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Sanatorium Tatranská Kotlina - Vodný svet

Sanatorium Tatranská Kotlina - Turistická ubytovna
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DĚKUJEME
Za poskytnutí dotace děkujeme: Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany – 
Úřadu vlády ČR a Městu Znojmo.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI? 
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 pří-
spěvku 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.
Dalším způsobem úhrady je platba složenkou typu C, které jsou k dispozici na každé 
poště. 
Členský příspěvek lze uhradit i v hotovosti v naší kanceláři v České Lípě.

ARCUS – OBČASNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM
Vydavatel:  ARCUS – ONKO CENTRUM, Na Slovance 1963/42a, 182 00 Praha 8 - Libeň. 
Mobil:  603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz. 
Webové stránky: www.arcus-oc.org. 
Tisk: Tiskárna Václav Křupka Mohelnice. Uzávěrka: 07. 08. 2008. 
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Praha.
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