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Z benefi ční akce rockové léto Tři Dvory u Litovle 17. 7. 2010
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BENEFIČNÍ AKCE ROCKOVÉ LÉTO
 V sobotu dne 17. 7. 2010 se uskutečnila benefi ční akce Rockové léto na podporu 
ARCUS - ONKO CENTRA . Akce byla zahájena v areálu TJ Sokol v 17 hod. ve Třech Dvo-
rech u Litovle. V programu vystoupily rockové skupiny Venefi ca, Hazydecay, Stracené 
Ráj, Pandora a Storn. Všechny kapely se zřekly honoráře. 
 Záštitu nad akcí převzalo město Litovel. Akce se zúčastnil pan starosta Litovle RNDr.
Vojtěch Grézl a další starostové přilehlých obcí. I přes nepřízeň počasí, vydrželi účastníci 
až do konce akce do 3hod. rána 18.7.2010. 
 Moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a podpořili jí. Bez mediální podpory by 
tato akce nebyla možná a proto součástí bylo oslovení České tiskové kanceláře v Praze, 
která pomohla předat informace regionálním sdělovacím prostředkům. Také jsme při-
pravili články a podklady pro natáčení do rozhlasu, natočili jsme krátké vysílání v roz-
hlase a také jsme konzultovali články s novináři. Rádio Čas natočilo krátký spot s po-
zvánkou na naši akci, kterou vysílalo několikrát denně již o počátku června až do konání 
akce. Bližší informace byli publikovány na www.arcus-oc.org včetně fotek z akce. Dále v 
různých sdělovacích prostředcích.
 Tato benefi ční akce na Litovelsku pomohla občanům se dozvědět o činnosti naše-
ho občanského sdružení. Škoda jen, že od 20 hod. přišla bouře a poté trvalý déšť, takže 
do konce akce vydrželi jen ti, kterým déšť nevadil a Ti, kteří se ještě chystali dorazit poz-
ději již nedošli, protože si mysleli, že akce byla ukončena. Přesto se akce zúčastnilo té-
měř 300 osob. 
 Akci fi nančně podpořil Olomoucký kraj.

Projekt ONKOFORUM.OSUDY.CZ 
Cíl projektu:
 Vytvoření společných internetových novin zejména pro neziskové onkologické or-
ganizace a další společnosti i jedince, kteří se pohybují v prostředí péče o zdraví onkolo-
gických pacientů a jejich nejbližších. 
 Umožnění diskuse pacientům formou diskusního fóra (v pojetí současné interneto-
vé technologie) k jejich konkrétním obtížím spojeným s nemocí a v období zotavování.
Umožnění živé konzultace s lékaři a dalšími odborníky ke konkrétním pacientským si-
tuacím a nejasnostem.

Pravidla pro zapojení do projektu:
Noviny
 Zasílat příspěvky do novin může každý (po dohodě s provozovatelem) tématicky 
příbuzný subjekt, pokud umístí na svoje webové stránky baner s odkazem na onkofo-
rum.osudy.cz.
 Přispěvatel novin si musí zřídit (po dohodě s provozovatelem může zřídit správ-
ce webu) svůj účet/registraci na webu onkoforum.osudy.cz pro svého oprávněného zá-
stupce (redaktora).
 Četnost a rozsah příspěvků je bez omezení.
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Forum
 Diskusní fórum je určeno široké veřejnosti a nemá žádná omezení.
Pravidla Fóra najdete přímo na stránkách fóra.
Video konzultace
 Koná se v nepravidelných intervalech na různá témata spojená s životem onkolo-
gických pacientů.
 Termín a téma konzultace je dopředu oznámen na stránkách onkofora.osudy.cz 
pod tlačítkem Video KONZULTACE
 Samostatně jsou o tématu a jeho termínu informováni e-mailem všichni registrova-
ní na ONKOFORUM.OSUDY.CZ a na webu OSUDY.CZ
 

Provozovatelem  ONKOFORUM.OSUDY.CZ je občanské sdružení NAŠE OSUDY
Kontaktní osoba  Ing. Jan Nachtigal, předseda sdružení NAŠE OSUDY, 
  tel: 606 603 888 , e-mail: spravce@osudy.cz 
PRAVIDLA 
Pravidlo vložení příspěvků:· 
 pouze REGISTROVANÝ UŽIVATEL může vkládat příspěvky a komentáře
Pravidla obsahu příspěvků:· 

 obsah příspěvků je zaměřen na onkologické zkušenosti pacientů a jejich blízkých s 
nemocí, léčbou, sociálními aspekty a vším, co pisatel považuje za důležité sdělit a 
poradit se s ostatními 

 obsah příspěvků je pravidelně kontrolován správcem ONKOFORA.OSUDY.CZ
 součástí příspěvků by neměl být reklamní odkaz na jiné, zejména komerční webové 

stránky, produkty a společnosti (vyjímkou jsou názvy léků, preparátů, léčebných postu-
pů, ústavů, nemocnic, zdravotnických zařízení, osobních webových stránek pacienta)   

 Technická pravidla:
 pro vložení příspěvku máte k dispozici 30 minut, po překročení časového limitu není 

možné text uložit do databáze (přesto, že jej třeba stále vidíte na svojí obrazovce)
 k textu můžete přiložit obrázek max.rozměru  500 x 500 pixelů o maximálním ob-

jemu dat 150kB  Dotazy a připomínky k diskusnímu fóru pište na adresu správce: 
SPRAVCE@OSUDY.CZ.

Aktuální akce
 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pořádá konferenci s názvem MĚS-
TO BEZ BARIÉR. 
 Konference se koná 21. října 2010 na brněnském výstavišti v hale E, Press centrum, 2. 
patro v rámci veletrhu MEDICAL FAIR 2010. Zahájení konference bude v 11.00 hodin, re-
gistrace bude od 10.30 hodin. Předpokládané ukončení konference je po 14.00 hodině. 
 Konference se pořádá pod záštitou ministra pro místní rozvoj České republiky Ka-
mila Jankovského a za fi nanční podpory Úřadu vlády ČR. 
 Cílem konference je seznámit osoby se zdravotním postižením s novými trendy 
v oblasti zpřístupňování prostředí ve městech a obcích v ČR. Účastníci konference získa-
jí informace o programech, které umožňují fi nancovat odstraňování bariér ve městech 
a obcích, o nové bezbariérové legislativě z oblasti stavebního řádu a o dostupnosti ve-
řejných staveb a služeb. 
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 Účast na konferenci je zdarma! Vaši účast laskavě potvrďte do 14. října 2010 na e-
mailové adrese m.dvorak@nrzp.cz nebo na telefonním čísle +420 266 753 433 
 Na konferenci bude zajištěn simultánní přepis mluveného slova do českého jazyka. 
Přepis zajišťuje Česká unie neslyšících, která na konferenci zároveň představí službu on-
line simultánního přepisu mluveného slova na dálku.  
 Těšíme se na Vás! Aktuální informace ke konferenci naleznete na www.nrzp.cz. 

Upozornění
 Upozorňujeme, že celostátní projekt „Nemocnice ČR 2010“ukončí hlasování 31. říj-
na 2010! 
 Děkujeme, že se zapojíte do hlasování o nejlepší nemocnici ČR roku 2010. Tento 
průzkum spokojenosti pacienta, který realizuje nezisková organizace HealthCare Insti-
tute, Vám dává příležitost vyjádřit svou zkušenost z nemocničního prostředí. V loňském 
roce se jej zúčastnilo skoro 30 tisíc pojištěnců. Hlasovat můžete na stránkách www.nej-
lepsi-nemocnice.cz. 
 Společnost IZIP a. s., která se specializuje na elektronické zdravotnictví prostřednic-
tvím systému IZIP|Elektronická zdravotní knížka, podporuje tuto unikátní anketu již po-
druhé. 

Aliance žen s rakovinou prsu
 Jako každý rok, tak i v letošním roce bude probíhat za podpory společnosti AVON 
projekt Ženy ženám a to v srpnu, září a říjnu 2010. Také děkujeme alianci za brožuru O 
rakovině prsu beze strachu, která je zaměřena na prevenci a včasný záchyt prsu. Dále 
jsme obdrželi novou verzi letáku na samovyšetřování prsů a informační společné dis-
kusní fórum bude více a snadněji v povědomí mezi pacienty tím, že jej budou sekundár-
ně v rámci vlastní propagace, propagovat všechny zapojené subjekty.

Pobyty v roce 2010
 V tabulce Vám podáváme přehled o našich ozdravných pobytech v letošním roce. 
Již nyní připravujeme další pobyty na rok 2011. Proto potřebujeme od Vás zpětnou vaz-
bu, o které pobyty máte zájem, abychom je pak nemuseli rušit. Budeme moc rádi, když 
nám napíšete, kam by jste v roce 2011 s našim sdružením chtěli jet. 

Termín pobytu Místo pobytu

4. 06.-13. 6. Švýcarské Alpy, Melchtal Pobytu se zúčastnilo 47 osob

18. 6.- 27. 6. Chorvatsko-VODICE – Severní Dalmácie Pobytu se zúčastnilo 14 osob

14. 7.-21. 7. Pinda u Litovle Pro malý počet přihlášených 
jsme pobyt zrušili.

13. 8. - 22. 8. Francouzská Riviéra, Port Grimaund Pobytu se zúčastnilo 21 osob

27. 8. - 5. 9. Chorvatsko-VODICE – Severní Dalmácie Pobytu se zúčastnilo 27 osob

10. 9. - 19. 9. Itálie – Palmová riviéra Alba Adriatica Pobytu se zúčastnilo 14 osob

22. 9. – 29. 9.  Slovensko – Tatranská kotlina Pro malý počet přihlášených 
jsme pobyt zrušili.

21. 10.-31. 10. ČR – Karlovy Vary Pobyt obsazen.
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Ozdravný pobyt ve Švýcarsku 2010
 V termínu od 4 .06. do 13. 06. se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické pa-
cienty a jejich rodiny ve švýcarském Melchtalu, který se nachází v blízkosti centrálního 
středu Švýcarska. Pobytu se za odborného doprovodu zúčastnilo 47 osob. Hlavní náplní 
ozdravného pobytu byla turistika ve vysokohorském prostředí pod zdravotním dohle-
dem a odborný program včetně rehabilitačního programu. Ubytování bylo zajištěno v 
třípatrovém penzionu Widderhuis v malebné horské vesničce Melchtal, která se nachá-
zí cca 25 km pod Luzernem v nadmořské výšce 890 m. Penzion je celoročně využíván 
k ozdravným pobytům alergických dětí a dětí s dýchacími potížemi, protože se jedná o 
velice čisté a zdravotně prospěšné prostředí, nejčistší oblast ve Švýcarsku.

Co jsme viděli ve Švýcarsku 2010
5. 6 sobota:
 Prohlídka Melchtalu - procházka: Klášter, salaš, pohled ze salaše, pošta, kostel sv. Ni-
klaus von Flüe, hřbitov, zpět k penzionu.
6. 6 neděle:
 I. Skupina: Výlet - Engelberg
 II. Skupinana: Flüeli - Ranft ( rodný dům br. Klause, otcovský dům, kaplička, kde 
žil, kaple sv. Karla z r. 1614-1618, Jugendstill - Hotel Paxmontana, St. Niklausen - zpět 
Melchtal.
7. 6. pondělí:
 Přednáška prim. PhDr. Martina Kořána: Odpoledne: Sarnen - podél řeky Aa, k Sar-
nenskému jezeru, studna br. Klause, Herenturm.
8. 6. úterý:
 Riggi - I. skupina - výjezd lanovkou - nádherná panorama.
 II.skupina Kamzíci výstup s výhledem na Riggi
9. 6. středa:
 Melchtal - Lauterbrunnen-Mürren ( Melchtal - Sarnen - Sachsen - Lungen - Brünig-
pass - ( návštěva bazaru ), Lauterbrunnen ( železnice, lanovka) a zpět sestup pěšky
10. 6. čtvrtek:
 Dopoledne: I. Skupina - procházka kolem potoka, směr Teufi bach
 II. Skupina - Rütialp - kaplička Fomatt Odpoledne: Návštěva Benediktínského kláš-
tera, procházka směr: Stockalp, Zdravotní přednášky MUDr. Grulicha a MUDr. M. Wittne-
rové.
11. 6. pátek:
 I. Skupina výjezd lanovkou na Melchsee - Frutt, procházka k jezeru, návrat lanovkou 
14:30 do Melchtalu a část sestup pěšky s Kamzíky.
 II.skupina - Kamzíci - výstup na Melchsee- Frutt , procházka kolem jezer a sestup do 
Melchtalu
 I přes náročný program účastníci zvládli karneval a zazpívali si za doprovodu har-
moniky, na kterou hrál prim. MUDr. M. Kořán.
12. 6. sobota:
 Příprava na odjezd: Balení. Malé vycházky Melchtalem.
 Při cestě zpět prohlídka Konstanz - Muzeum Mistra Jana Husa a památník, kde byl 
upálen, procházka kolem jezera, prohlídka historického centra s prim. PhDr. Martinem 
Kořánem.
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Chorvatsko
 V termínech od 18. 6.- do 27. 6. 2010 a od 27. 08. do 5. 9. 2010 se uskutečnily dva 
ozdravné pobyty pro onkologické pacienty a jejich rodiny ve Vodici, která se řadí k neja-
traktivnějším a nejvyhledávanějším letoviskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 
12 km severně od města Šibenik. Své jméno získalo podle četných pramenů pitné vody 
v místě a okolí. Stará část města s malými kamennými náměstíčky a křivolakými ulič-
kami nabízí spoustu obchůdků, taveren a stylových restaurací, které vytváří atmosfé-
ru města, veselé, hlučné a přitom čarovné při západu slunce. Dlouhá přírodní štěrková 
pláž kombinovaná s kamennými moly obklopená borovými lesy a čistým mořem lákala 
k odpočinku a zábavě. Letovisko Vodice nabídlo našim účastníkům příjemné promená-
dy, sportovní a kulturní vyžití. Podél pláže bylo možno dojít do malebného přístavního 
městečka Tribun. Lákavým cílem procházek byla „marina“ kde kotví řada jachet, výlet-
ních a rybářských lodí. Oblíbené bylo také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. 
Všichni účastníci měli zajištěnou polopenzi v restauraci hotelu Jadran Plavi: snídaně for-
mou bufetu, večeře servírované menu - výběr ze 2 hlavních jídel se salátovým bufetem. 
Naši účastníci měli možnost si vybrat místo odjezdu z Ostravy, Olomouce, Přerova a 
Brna. Z tohoto pobytu citujeme dopis od Marie Pasekové a Zdeněka Nováka:

Vážená paní Koželská,
 chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši snahu, práci a zajišťování pobytů pro nás. Cení-
me si toho o to více, že víme o Vašich starostech a péči o nemocnou maminku. Pobyt ve Vo-
dici v Chorvatsku se nám líbil. Byli jsme spokojeni s dopravou, ubytováním, stravou i lékař-
ským dozorem.Věřím, že kdybyste mohla, zařídila byste nám i lepší počasí, které nás trochu 
zlobilo. Posíláme několik fotek. Srdečně zdravíme Vás i paní Pliczkovou, na kterou moc vzpo-
mínáme a přejeme jí v její nemoci obrat k lepšímu“
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Francie 2010
 V termínu od 
13. 08. do 22. 08. 
2010 se uskuteč-
nil ozdravný po-
byt pro onkolo-
gické pacienty a 
jejich rodiny na 
Francouzské Ri-
viéře v Port Gri-
maund v zálivu 
St. Tropez. Ve 3* 
kempu s vlast-
ní písečnou pláží, 
nádhernou okolní 
krajinou a nepře-
bernou možností 
výletů za pozná-
ním a historií se 
zúčastnilo tohoto pobytu přes naše občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM 21 
osob pod vedením Jana Málka a za lékařského doprovodu MUDr.Jana Simonidese z Ne-
mocnice Znojmo. Oblast St. Tropez , která je známá svými léčebnými účinky a je vhodná 
pro léčení atopických ekzémů i onemocnění horních cest dýchacích, nejvíce však lákala 
naše účastníky k odpočinku a regeneraci sil.
 Z tohoto pobytu uvádíme ohlasy, které nám zaslali naši účastníci i s fotkami:

 „Milá paní Koželská, účastnila jsem se pobytu ve Francii. Mluvily jsme spolu před odjez-
dem. Nevyšlo nám počasí, byly připomínky na ubytování, ale užili jsme si legrace a potka-
li jsme se se známými tvářemi. Vzpomínám na všechny rekondiční pobyty, kde jsme viděli 
a poznali kus světa, chodili na cvičení, lymfodrenáže, tůry v Melchtalu, přednášky a jiných 
aktivit. Spousta lidí se srdíčkem na dlani, a´t už se týká pacientek, ale hlavně Vás osobně a 
ostatního doprovodu. Vím, že to v současné době nemáte lehké a tak Vám držím palce. Díky 
těmto rekondičkám jsem se dostala ven ze samoty, beznaděje a načerpala hodně sil a op-
timismu, který mě chyběl. Nejhorší totiž je, když to člověk vzdá a kapituluje. A Vy jste mě a 
stovkám dalších naučila ŽÍT. A za to Vám děkuji. Posílám pár fotek z Francie. Držte se“ . 
   S pozdravem Věra Jochmanová, Brno – příloha foto z Francie

„Dobrý den paní Koželská,
 měla jsem možnost zúčastnit se dovolené ve Francii jako doprovod mojí maminky Evy 
Navrkalové. Chci Vám poděkovat za Vaši práci, kterou děláte pro bývalé onkologické paci-
enty a do budoucna Vám přeji mnoho sil a trpělivosti.“

S pozdravem Eva Čurdová

 „Srdečně zdravím a chci poděkovat za sebe i ženu za možnost, poznat krásnou část 
Francie. Práce naštěstí moc nebylo a vše proběhlo v pořádku.“ 
 Děkuji Honza ( MUDr. Jan Simonides, Nemocnice Znojmo)
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ARCUS – ONKO CENTRUM, SÍDLO občanského sdružení
Adresa: Ješov 24, 783 24 Slavětín
Bankovní spojení: GE Money Bankčíslo účtu: 264503824/0600
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská
Mobil: 603 533 288 ( 8,00 – 16,00 hod.)
koordinátor Vladimír Vařeka
Mobil: 603 218 858 ( 8,00 – 14,00 hod.)
E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz
Webové stránky: http://www.arcus-oc.org

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

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

Dne 26. 9. 2010 nás navždy opustila  
Ilsa Pliczková, místopředsedkyně představenstva 
a dlouholetá pracovnice ARCUS – ONKO CENTRA 
z České Lípy. Skromnost, obětavost, schopnost na-
slouchat, nezištná pomoc druhým, stálý úsměv a 
optimismus.. Toto byla pouze malá část jejich vlast-
ností. Ti, kdo jí znali, tak si vzpomínají na její pracov-
ní zápal a pohodu, kterou rozdávala svému okolí 
plnými dlaněmi, ač sama bojovala se zákeřnou ne-
mocí. S plným nasazením se zapojila do aktivit ob-
čanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM.

Dne 26. února 2002 byla Ilsa Pliczková, místopředsedkyně ARCUS – ONKO CENTRA 
Česká Lípa, oceněna sociální cenou TILIA
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Poděkování sponzorům 2010
V  roce  2010 naše ARCUS – ONKO CENTRUM podpořili fi nančně a patří jím díky:

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

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

Sekaninová Božena - senátorka
EMICO GATT s.r.o.

Za materiální pomoc a pomoc formou služeb děkujeme:
JEŽEK SOFTWARE Česká Lípa 

Obecní úřad Luká   /   Heidi Janků
rockové skupiny Venefi ca, Hazydecay,  Stracené Ráj, Pandora a Storn

Kamil Rozsypal   /   OSA s.r.o.
Pivovar STAROBRNO   /   Pivovar Litovel

FONTÁNA Olomouc   /   AQM s.r.o. Olomouc 
Filák řezník   /   Hasiči  Tři Dvory

Tiskárna Křupka Mohelnice   /   Profi t Olomouc
ZOD lahůdky Ludmírov   /   Ladislav Vitoul   /   Zdenek Vošalík

Manželé Balatkovi, Pluskalovi, Vyroubalovi
Rodiny Pluháčkových, Vařekových
Ing. Zdenek Kubát , Josef Koutný

Šárka Šišmová, Ondra Typner, Ladislav Kvapil

Finanční dary a materiální pomoc. 
Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme pro daňové účely potvrzení či darovací 
smlouvy (zák. ČNR č. 586/92 Sb. o daních z příjmu, § 20 pro právnické a § 15 pro fyzické 
osoby, § 628 občanského zákoníku).

Členské příspěvky. 
Od 1. 1. 2008 je minimální roční členský příspěvek 300 Kč. Úhradu členského příspěvku 
doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy 
variabilním symbolem je rodné číslo člena. Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA: 
GE Money Bank. Číslo účtu 264503824/0600. Kdo nezaplatí členský příspěvek po dva 
roky, je vyřazen z evidence a nebude už zasílán časopis ARCUS.

ARCUS – OBČASNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM
Vydavatel: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín 
Mobil: 603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz , 
Webové stránky: www.arcus-oc.org. 
Tisk:        Uzávěrka: 29. 9. 2010. 
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Toto číslo vyšlo díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené – Úřadu vlády ČR. 
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Z ozdravného pobytu ve Švýcarsku 2010
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Z ozdravného pobytu ve Francii 2010


