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Vážení a milí čtenáři,
 přinášíme Vám v letošním roce první číslo našeho časopisu. Touto cestou chci vám 
všem poděkovat za vaši podporu. Stále doufáme, že celosvětová krize pomine a nebude 
se vše svalovat na tuto krizi, že na nic nejsou peníze. Jak již víte, od roku 2008 pořádáme 
ozdravné pobyty zcela bez dotace a protože neočekáváme zásadní změnu, jsou všech-
ny pobyty v roce 2011 bez dotací, takže se na ně nevztahují žádná omezení. Můžete jet, 
kolikrát chcete, pokud je volné místo a finančně to zvládnete.
 Již v posledních našich časopisech jsme vám doporučovali sledovat naše webové 
stránky www.arcus-oc.org, kde naleznete aktuální informace o naší činnosti a také in-
formace o našich pobytech a akcích, které pořádáme nebo jsou zajímavé od jiných or-
ganizací. Pevné telefonní linky jsme zrušili a stále se snažíme omezit výdaje, aby byly co 
nejnižší. Je také na vás, jak nám pomůžete zabezpečit naše aktivity. V loňském roce nám 
nepřálo ani počasí a přes velké úsilí zasáhlo naši benefiční akci ve Třech Dvorech u Litov-
le nepříznivé počasí. Doufáme, že v tomto roce prolomíme smůlu a podaří se nám zrea-
lizovat připravené Rockové léto na Července (na hlavní trati Praha –Olomouc).    
                           Jana Koželská, předsedkyně představenstva

BENEFIČNÍ AKCE ROCKOVÉ LÉTO 2011
 Ve dnech 16. 7. a 27. 8. 2011 se uskuteční benefiční akce Rockové léto na podpo-
ru ARCUS - ONKO CENTRA . Akce budou zahájeny v areálu Červenka v 16 hod. Na akci 
Rockové léto 16.7.2011 vystoupí tyto hudební skupiny: Storn , Harlej, R.I.B., Rol.Stones, 
Stracené Ráj, Orchidea, Titanic, Dragon, Trifid. Dne 27.8.2011 již účast potvrdily: Cali-
bos, Hergott, Traktor, Vinný Střik, Venefica, Pandora a slovenská kapela Heleniny Oči. 
Všechny kapely se zřekly honoráře. Mediálním partnerem těchto akcí je Rádio Čas. Obě 
akce podporuje Obec Červenka. Bližší informace jsou publikovány na www.arcus-oc.
org. Tyto benefiční akce na Litovelsku pomůžou občanům se dozvědět o činnosti naše-
ho občanského sdružení. Na Červenku je dobré spojení na trati Praha – Olomouc.

Zpráva o činnosti ARCUS OC Ješov, inf. místo Znojmo
1.  V průběhu roku 2010 byla poskytnuta konzultace 83 osobám, z toho:
  25 x o zvládnutí následků vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření 

operační jizvy po ablaci
  2 x byla poskytnuta informace příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci
  32 x byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů
  5 x byly poskytnuty telefonické informace na léčbu lymfedému.
  5x podaná telefonická informace z mobilního telefonu ohledně výživy při podá-

vání chemoterapie a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění
  14 x informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti
  Podávání informací v souvislosti s konáním III. Onkologického kongresu ve Znojmě.
2.  Všem kontaktním osobám v kanceláři pobočky ve Znojmě bylo nabídnuto členství 
v organizaci ARCUS - OC Ješov a byla poskytnuta informace o její činnosti a příznivém 
účinku ozdravných pobytů pořádaných centrem.
3.  V průběhu roku 2010 bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky něko-
lik vycházek do okolí Znojma s přátelským posezením. Tyto akce byly velmi kladně hod-
noceny. 16 pacientů se zúčastnilo novoroční vycházky v okolí města Znojma. 7 členek 
navštívilo fotografickou vernisáž ve Znojmě. Jako tradiční je již velmi úspěšná veliko-
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noční vycházka, které se zúčastnilo 28 pacientů a jejich rodinných příslušníků . Následo-
valo několik posezení přátel v zahradách . Během roku se uskutečnily besedy s onkolo-
gickými pacienty a členy ARCUS – OC.
4.  V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů, 
brožur a časopisu ARCUS - občanského sdružení ARCUS - OC Ješov a o které je velmi 
velký zájem. 
 Formou oboustranných letáčků jsme propagovali jednak činnost organizace AR-
CUS - OC Ješov – pobočka Znojmo tak i důležitost prevence se zaměřením na mamo-
grafický screening ve Znojmě.
5.  V listopadu 2O10 se několik členů organizace podílelo na organizování dvoudenní-
ho Mezinárodního onkologického kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě.
6.  Několik členů pobočky se v roce 2010 zúčastnilo rekondičních pobytů v Karlových 
Varech a v Chorvatsku. Opětovně byl potvrzen blahodárný vliv ozdravných pobytů na 
zdraví pacientů, kteří tímto vyjadřují poděkování vedení organizace a všem sponzorům. 
7.  Závěrem roku dne 16 .11.2010 vedení pobočky Znojmo uspořádalo pro své členy 
seminář s přátelským posezením . Této slavnostní akce se také zúčastnila předsedkyně 
představenstva Jana Koželská a velmi podrobně seznámila všechny o činnosti ARCUS – 
ONKO CENTRA.
 Sváteční slova k adventu pronesl pan probošt Josef Hudec a popřál hodně úspěchů 
v další činnosti sdružení ARCUS- ONKO CENTRUM. 
 Všechny akce pořádané pobočkou ve Znojmě jsou zdokumentovány v pečlivě ve-
dené kronice pobočky. Marie Čechová, vedoucí pobočky Znojmo ARCUS - OC JEŠOV

Akce ARCUS – OC a významné události
Světový den proti rakovině
 Před jedenácti lety se na Pařížské radnici a následně pak v Prezidentském paláci se-
šla více než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů, organizací a firem 
zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního Světového summitu proti rako-
vině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili podepsáním Pařížské 
charty proti rakovině, která zahajuje první mezinárodní kampaň proti rakovině nového 
tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě 
a umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí.Tento den byl vyhlášen 
světovým dnem proti rakovině.
 Dne 4. 2. 2011 si naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM se sídlem v Je-
šově připomnělo toto významné výročí, kdy Jana Koželská, předsedkyně sdružení, se 
zúčastnila v Paříži tohoto významného aktu. ARCUS - ONKO CENTRUM v letošním roce 
opět připravilo Edukační pacientský program ONKO a ozdravné pobyty za zdravotního 
doprovodu u nás i v zahraničí pro onkologické pacienty a jejich rodiny. Pro podporu čin-
nosti také připravujeme dvě benefiční akce. Bližší informace na www.arcus-oc.org.
 
Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku
 Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a 
obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostat-
ním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého po-
volání. 
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 Záštitu nad oceněním převzala i letos paní Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar 
a Václava Havlových VIZE 97 a také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav 
Svoboda, CSc. Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

Ocenění Sestra roku 2010 bylo uděleno ve třech kategoriích: 
•  Sestra v nemocniční a ambulantní péči
•  Sestra v sociální péči
•  Sestra ve výzkumu a vzdělávání 
 Vítězkou soutěže Sestra roku 2010 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní 
péči se stala Jiřina Špelinová, v kategorii Sestra v sociální péči se stala Ludmila Kadleco-
vá, v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Jitka Pancířová.
 Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Anně Chrzové.
 Cenu v kategorii Sestra mého srdce získala Marie Čechová z anesteziologicko-resu-
scitačního oddělení Nemocnice Znojmo. Vrchní sestra Marie Čechová získala ocenění v 
hlasování široké odborné i laické veřejnosti s nejvyšším počtem 623 hlasů z 3173 hlasu-
jících. 
 Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá po-
rota složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších au-
torek časopisu v každé kategorii tři finalistky. 
 Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2010 se uskutečnilo 22. února 2011 v 
rámci slavnostního večera v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, kdy o ví-
tězkách jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijali členství vý-
znamné osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů. Post předsed-
kyně poroty přijala PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických věd 
Univerzity Palackého v Olomouci. 

V porotě dále zasedli  
•  zástupce generálního partnera společnosti HARTMANN – RICO marketingová ma-
nažerka ing. Věra Husáková
•  zástupce hlavního partnera společnosti 3M Česko manažer zdravotnických divizí 
Martin Holub
•  hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Mgr. 
Markéta Svobodová
•  vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvali-
fikací Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alena Šmídová
•  náměstek ředitele pro úsek regulace nelékařských povolání a výzkumu NCO NZO 
PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková
•  náměstek ředitele pro ošetřovatelskou péči – Pardubická krajská nemocnice, a. s., a 
předsedkyně Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Bc. Iva Kubátová, MSc.
•  předseda Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evan-
gelisty Purkyně doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.
•  prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek
•  přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a FN Na Bulovce v Praze doc. MUDr. 
Jan Měšťák
•  psycholog prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
•  předseda České pediatrické společnosti při České lékařské společnosti Jana Evan-
gelisty Purkyně prof. MUDr. Jan Janda, CSc.
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•  senátor Parlamentu ČR, člen výboru a předseda Sekce onkochirurgie České onkolo-
gické společnosti prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 

Večera se dále zúčastnili vzácní hosté, jako například 
•  ministr zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
•  prezidentka ČAS a ředitelka VFN v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA
•  primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
•  bývalý prezident ČR Václav Havel
•  ředitel FN v Motole JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA
•  náměstek ministra pro sociální a rodinnou politiku MPSV ing. David Kafka
•  předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
•  děkan 1. LF UK Praha prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
•  viceprezident pro pobytové služby Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
ing. Jiří Procházka
•  a řada dalších 
 Večerem provázeli moderátoři Iva Kubelková a Jan Čenský. V rámci kulturního pro-
gramu vystoupila zpěvačka Helena Vondráčková a herecké vokálně-instrumentální 
kvarteto Hamleti. Všem vítězkám byly předány ceny vyrobené ve sklářské huti a hod-
notné dary. Vydavatelství Mladá fronta přichystalo pro vítězky i speciální dárek – pro-
jížďku noční Prahou v limuzíně, kde nechyběl sekt k přípitku všech pěti vítězek. 

Marie Čechová
Po ukončení znojemské SZŠ nastoupila Marie Čechová v roce 1973 v 
tamní nemocnici na oddělení ARO, které pomáhala budovat a jeho 
dnešní podoba je i jejím životním dílem. V roce 1979 zakončila po-
maturitní specializační studium ARIP. V roce 1989 nastoupila na pozi-
ci staniční sestry ARO a po roce se stala vrchní sestrou oddělení. Tuto 
funkci zastává dosud, s krátkým nedobrovolným přerušením v dů-
sledku onkologického onemocnění, které ji naštěstí nezlomilo, nao-
pak přivedlo k další činnosti v oblasti péče o onkologické pacienty. 

V roce 2002 Marie Čechová založila ve Znojmě pobočku občanského sdružení ARCUS 
– ONKO CENTRUM a v krátké době dokázala okolo sebe soustředit skupinu nadšenců, 
kteří se zapojili do edukačního programu pro pacienty a občanskou veřejnost města 
Znojma. Dnes již každoročně pořádaný Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě 
navazuje na pravidelná setkání zdravotnických pracovníků a občanů, která Marie Če-
chová pod záštitou sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Ješov několik let organizovala. 
Toto vše v oslabení nemocí, s perfektním zvládnutím práce vrchní sestry a realizací no-
vých nařízení, vyhlášek a zákonů. Nelehká práce vrchní sestry ARO má svá specifika a 
vyžaduje kontinuální sebevzdělávání a doplňování kvalifikace, což Marie Čechová per-
fektně zvládá a prosazuje také u svých kolegyň a i při vysoké fluktuaci personálu od-
dělení ARO dokáže stále držet vysoký standard péče. V rámci nemocnice je sestra Če-
chová členkou Komise pro ošetřovatelství a Komise pro nozokomiální infekce. Neustálé 
zlepšování ošetřovatelské péče a prevence nozokomiálních nákaz jsou tak jejím každo-
denním úkolem nejen na vlastním oddělení, ale i v rámci celé nemocnice. Při náročné a 
mnohdy vysilující práci sestry vychovala dvě děti a dnes se raduje ze svých dvou vnouč-
ků. Pracuje s obdivuhodným elánem a nasazením a je vždy připravena vyslechnout a 
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poradit. O kvalitách Marie Čechové svědčí i fakt, že stojí po boku již 3. primáře oddělení 
ARO. Dnešní zdravotnictví funguje díky úsilí a obětavé práci takových lidí, jako je paní 
Marie a nominace do soutěže je i poděkováním jejích kolegů. 

Máme velkou radost, že naše Maruška tuto cenu získala a ještě jednou jí moc blaho-
přejeme.

Cena „Mosty 2010“
 Manželka prezidenta republiky Livia Klausová předala ve čtvrtek dne 17. března 
2010 v 15.00 hodin ve Společenském sále Domu kultury v Kroměříži ceny „Mosty 2010“, 
Cenu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. 
 Mosty 2010 jsou v pořadí již osmým ročníkem udělování výroční ceny Národní rady 
osob se zdravotním postižením České republiky. Jsou zde oceňovány mimořádné akti-
vity nebo činy ve prospěch občanů se zdravotním postižením a jejich dlouhodobá, cíle-
ná a systémová podpora. Předávání cen se konalo pod záštitou paní Livie Klausové a ve 
spolupráci se Zlínským krajem a městem Kroměříž.
 Do letošního ročníku bylo nominováno 54 projektů a osobností. Na Cenu pro ne-
státní neziskové subjekty bylo nominováno 22 návrhů, získala ji Škoda Auto. Porota oce-
nila komplexní projekt Škoda Auto Handy, který se věnuje rozvoji dopravní mobility 
osob se zdravotním postižením v Česku. "Poradenská centra, kterých je po celém Čes-
ku již osm, se zabývají poradenstvím osobám se zdravotním postižením a nabízí jim 
komplexní řešení k oblasti mobility," přiblížil ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Radek 
Špicar. Ve vyhlášených čtyřech kategorií byly vždy další 4 instituce, nestátní subjekty či 
osobnosti hnutí, kteří přebírali ocenění. ARCUS – ONKO CENTRUM sice tuto hlavní cenu 
nedostalo, ale hned po Škoda auto jsme na podium přebírali aspoň uznání za projekty 
pomoci onkologickým pacientům. Hodinu před zahájením jsme se sešli s paní Livií Klau-
sovou, kde jsme jí s ostatními nominovanými odpovídali na její otázky. Z našeho občan-
ského sdružení se tohoto setkání zúčastnila předsedkyně představenstva Jana Kožel-
ská, Vladimír Vařeka, Vlasta Ratajová, MUDr.Jan Grulich s MUDr. Mílou Fredinandovou.
 Cenu pro instituce veřejné správy, kde odborná porota vybírala ze sedmi návrhů, 
získala Krajská knihovna Karlovy Vary. Porota ohodnotila veřejné aktivity oddělení pro 
handicapované zpřístupněné neslyšícím osobám a speciální vzdělávací aktivity v čes-
kém znakovém jazyce. "Máme obrovskou radost. Naše knihovna se už šest let věnuje 
neslyšícím - tlumočí, pořádá speciální kurzy," řekla ředitelka knihovny Eva Žáková.
 Osobností hnutí se zdravotním postižením se stal Jiří Jiroudek za zmapování pří-
stupnosti Jizerských a Lužických hor pro vozíčkáře a následně vydání turistických map s 
vyznačenými trasami pro vozíčkáře. "Dělal jsem to v podstatě pro sebe. Až kamarádi mě 
přivedli na myšlenku tohle vytvořit. Už vyšly čtyři takové mapy, spolupracuji i s Němec-
kem," konstatoval Jiroudek. Do této kategorie bylo nominováno 12 projektů.
 Ze 13 návrhů na Zvláštní cenu porota vybrala Petra Boudu, který zachránil dívku a 
jejího psa při požáru v bezbariérovém domě v Plzni loni v lednu. Oceněný se dnešního 
předávání nezúčastnil. Cenu za něj převzal předseda Národní rady zdravotně postiže-
ných Václav Krása. 
 Celou tuto slavnostní událostí za účastí významných osobností nás provázel Jakub 
Železný. O kulturní program se postaral Ladislav Kerndl s dcerou Terezou, Václav Hude-
ček, Denisa Folkeová a další. Hlavním partnerem akce byla Metropolitní univerzita Pra-
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ha a dalšími partnery byl Zlínský kraj, Město Kroměříž, Nakladatelství UMÚN, ENDL+K 
a.s., generální partner NRZP ČR : APEX. Slavnostní předávání cen Mosty 2010 se konalo 
za finanční podpory Úřadu vlády ČR. Nad celou akcí bděl předseda NRZP ČR pan Václav 
Krása, kterému včetně jeho spolupracovníků patří dík za celý průběh akce.

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 2011
 Ve dnech 14.-15. 10. 2011 pořádá občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM a 
TCmedicus, veřejně prospěšná společnost Znojmo, Vinohrady již VI. ročníku onkolo-
gického kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře.
 Tato každoroční akce je výjimečná nejen účastí předních odborníků na onkolo-
gickou problematiku z ČR, SR a Rakouska, ale zejména tím, že se zde setkávají před-
ní odborníci, lékaři a zdravotní sestry s pacienty a laiky zajímajícími se o onkologickou 
problematiku. Náplní odborných přednášek jsou nejen poslední poznatky z léčení on-
kologických pacientů, ale také otázky prevence, poznatky z užití nových vyšetřovacích 
metod, psychologie onkologických pacientů a jejich příbuzných a mnoho dalších.
V letošním roce přislíbili účast například prof. MUDr. Jan Žaloudík, prof. MUDr. Vlasti-
mil Válek, prof. MUDr. Jan Daneš, prof. MUDr. Pavel Pafko a řada dalších.
 Vzhledem k tomu, že se kongres odehrává v historické budově Louckého kláštera, 
kde rovněž sídlí firma Znovín Znojmo a.s., je každoročním zpestřením vinařský dopro-
vodný program organizovaný touto firmou.
 Akce je pro zdravotnické pracovníky zařazena do celoživotního vzdělávání a je jak 
pro lékaře, tak pro zdravotní sestry řádně akreditována. Pravidelnými partnery kongre-
su jsou MZ ČR, město Znojmo a další významní sponzoři od farmaceutických firem po 
zdravotní pojišťovny.           MUDr. Dalibor Štambera, prezident kongresu

Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS-ONKO CENTRUM

Předběžný odborný program 
VI. Ročníku onkologického kongresu ve Znojmě 14.10. - 15. 10. 2011
Pátek 14. 10. 2011.                                            Místo: velký sál, Loucký klášter Znojmo
13.00 - Dalibor Štambera, Jana Koželská - oficiální zahájení
1. 13.15-13.40 - MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR, Výživa a onkologická onemoc-

nění
2. 13.40-14.10 - Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., (ČR), Ekonomické aspekty chirurgické 

terapie onkologických pacientů a chemoterapie
3. 14.10 - 14.30 - prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. (ČR), Nádory prsu v číslech 
4. 14.30-14.55 - MUDr. D. Altenburg-Pesta-Kohl (SRN), Metoda Mama Care
5. 14.55-15.20 - MUDr. Václav Rýznar, MUDr. Martin Kašpar, (ČR), Chirurgická terapie 

karcinomu prsu
15.20-15.30 coffeberak
6. 15.30-15.50 - MUDr. Miloš Štefl, PhD, (ČR), Onkologická onemocnění v ORL
7. 15.50-16.15 - Prof. MUDr. Jan Daneš, PhD,(ČR), Novinky v mamárním screeningu kar-

cinomu prsu
8. 16.15-16.35 - MUDr. Dalibor Štambera,(ČR), Preventivní programy zdravotních po-

jišťoven a jejich přínos pro včasnou diagnostiku nádorových onemocnění
9. 16.35-16.55 - MUDr. Luboš Bezák, (SR), Diagnostika karcinomu prostaty
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10. 16.55-17.15 - MUDr. D. Struppl: Roboticky asistovaná chirurgie – nástroj účinné chi-
rurgické léčby onkologických onemocnění 

11. 17.15-17.45 - MUDr. Ivan Kolombo – FEBU: Da Vinci chirurgie v urologii a její onko-
logické aspekty

12. 17.45-18.15 - Doc. MUDr. L. Pilka: Da Vinci chirurgie v gynekologii a její onkologické 
aspekty.

Pátek 14.10. 2011.                  Malý sál, Loucký klášter Znojmo
Panelová diskuze na téma: Následná péče o onkologické pacienty     16.00-18.00 hod.
MUDr. Jan Grulich – koordinátor
1. Prof. MUDr. Oskar Andrýsek, DrSc. - Mýty, nevědecké postupy a prostředky
2. MUDr. Hana Levitusová - Psychosociální návrat onkologických pacientů do společ-

nosti
3. Vlasta Ratajová - Pomůcky pro onkologické pacienty
4. Jana Koželská - ARCUS - OC a programy pomoci onkologickým pacientům a jejich 

rodinám
19.00 - večeře formou rautu, společenský večer

Sobota 15. 10. 2011.                                       Velký sál Loucký klášter Znojmo
  1. 9.30-10.00 - Dr. Med. Armin Weisshaupt (Rakousko), Softwarová podpora koordi-

nace postupů při sledování a léčbě nádorových onemocnění v rámci sdružených 
zdravotnických zařízení spolkové země.

  2. 10.00-10.20 - MUDr. Lubomír Maciak (SR), Možnosti lázeňské terapie u onkologic-
kých pacientů

  3. 10.20-10.50 - Prof. MUDr. Vlastimil Válek, PhD, (ČR), Rentgenologické možnosti dia-
gnostiky nádorových onemocnění, diagnostika Hepatocelulárního karcinomu

  4. 10.50-11.15 - PhDr.Martin Kořán (ČR), Význam psychologické péče o onkologické 
pacienty 

  5. 11.15-11.40 - MUDr. Vladimír Dvořák, PhD,(ČR), Screening karcinomu děložního čípku
  6. 11.40-12.05 - Prof. MUDr. Jana Hercogova, PhD (ČR) Maligní melanom, diagnostika 

a terapie
12.05-13.00 - oběd
  7. 13.00-13.25 - MUDr. Richard Pikner, PhD,(ČR), Vitamin D- hormon, který potřebujeme
  8. 13.25-13.50 - MUDr.A.Molnárová, (SR), Brachyterapie obtížně dostupných tumorů
  9. 13.50-14.30 - Prof. MUDr.Pavel Pafko, CSc.,(ČR), Chirurgie nádorů dýchacích cest
10. 14.30-15.00 - Prof. MUDr. Pavel Dunkl, MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc. (ČR) , kostní 

sarkomy, jejich diagnostika a terapie
15.00-15.15 - coffebreak
11.  15.15-15.40 - MUDr. Petr Libus, (ČR), SPECT/CT karcinoidu a GEP nádorů 
12. 15.40-16.10 - MUDr. Marie Špalková (ČR), Umíme opravdu léčit nádorovou bolest u 

onkologicky nemocných?
13. 16.10-16.30 - MUDr. Katarina Slaninová (ČR), Tumory močového měchýře
14. 15.40-16.10 - Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD,(ČR), Dětský pacient v onkologii
15. 17.00-18.00 - Závěrečná diskuze, zakončení - moderuje D. ŠWtambera a J. Koželská

MUDr.Dalibor Štambera – prezident kongresu 
Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM
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Všeobecné informace:
Přihlášení - vyplněním přihlašovacího formuláře na e-mail: jana.kozelska.arcus@email.
cz nebo také telefonicky na čísle: 603 533 288 .
 Mezinárodní onkologický kongres je zařazen do Registru akcí České asocia-
ce sester. Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, nutriční terapeuti, 
zdravotní záchranáři, farmaceutické asistentky a zdravotně sociální pracovníci získáva-
jí za dvoudenní účast 10 kreditů. Za každý den účasti je 5 kreditů, za přednesení 
vlastní přednášky nebo autorství posteru je 15 kreditů, za spoluautorství na před-
nášce nebo přednesení cizí přednášky - 10 kreditů a spoluautorství na posteru 5 
kreditů.
 Registrovaná akce pod číslem: odborná konference ČAS/ KK /1542 /2011 
 Mezinárodní onkologický kongres je zařazen do Registru akcí KK SRLA. Radio-
logičtí asistenti získávají za dvoudenní účast 10 kreditů.
 Registrovaná akce pod číslem: odborná konference KK SRLA : SS 59/2011/KH
 Veškeré dostupné informace o akci a možnosti přihlášení poskytneme na tel. čís-
lech: 603 533 288 , 603 218 858 paní Jana Koželská a Vladimír Vařeka nebo na e-mailu: 
jana.kozelska.arcus@email.cz
 Každý účastník si zajišťuje ubytování samostatně. Doručené přihlášky přijí-
máme do 1. 10. 2011 nebo do naplnění limitu počtu účastníků. 
 Z kapacitních důvodů je účast na kongresu omezena na 300 osob. Neuspokojené 
zájemce budeme včas informovat. Rozhodující pro účast je zaplacení poplatku za akci.
 Platby uhraďte tak, aby byly připsány na účet ARCUS–ONKO CENTRA do 2. 10. 2011. 
 Při stornování účasti v době 7 dnů před zahájením akce účtujeme stornopoplatek 
ve výši 50 % z poplatku. Při neúčasti se poplatek nevrací. 
 Kongresový poplatek: Cena za 2 dny včetně doprovodného programu, materiálů a 
drobného upomínkového dárku 850 Kč, při včasné registraci do konce června 800 Kč.
 Cena pouze za 1 den -  pátek 400 Kč bez rautu, polovina bodů
     sobota 500 Kč včetně oběda, polovina bodů
Samostatně vstup na raut a ochutnávku a program 200 Kč/os. (v případě volné kapacity)
Členové OS ČLK Znojmo, zam. NsP Znojmo, členové ARCUS – ONKO: 
a)  plná registrace 500 Kč c)  pouze přednášky 1 den 200 Kč
b)  pouze přednášky oba dny 350 Kč b) a c)  možné v případě volné kapacity

Způsoby platby:
1.  poukázkou typu A
 adresa majitele účtu: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín
 č. účtu: 264503824 kód banky: 0600
 KS: 0308, VS:  (tj. rodné číslo-první dvojčíslí nahrazeno číslem 99!!!)
2.  bankovním převodem ve prospěch účtu: 264503824 kód banky: 0600
 variabilní symbol: (tj. rodné číslo-první dvojčíslí nahrazeno číslem 99!!!)
 majitel účtu: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín
 Prosím uveďte jméno a příjmení plátce! 
3.  Na základě požadavku Vám vystavíme fakturu
 Doklad o úhradě předložte při registraci.
 Každý účastník, který absolvuje oba dva dny kongresu, obdrží certifikát.
Přihlášky Vám zašleme nebo je můžete vyplnit přímo na www.arcus-oc.org.
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Upozornění na nové brožury
Na našich webových stránkách

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

vám je zašleme v tiskové podobě.

Protestní shromáždení za práva osob se zdravotním postižením
 Dne 22. března 2011 jsme podpořili  protestní shromáždění v Praze, které nesou-
hlasilo s návrhy sociálních zákonů. Tyto návrhy MPSV ČR ruší a omezují způsoby podpo-
ry osob se zdravotním postižením, jejich důstojnost, možnost uplatnění ve společnosti 
a zajištění přijatelné životní úrovně. Navrhované změny budou mít pro osoby se zdra-
votním postižením katastrofální důsledky. "
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DA VINCI – KDY RUCE ROBOTA POMÁHAJÍ
 Rakovina je bezesporu diagnózou, kterou nechce slyšet nikdo bez ohledu na věk 
nebo pohlaví. Přitom karcinom prostaty je v České republice nejčastější maligní one-
mocnění mužské populace (představuje zhruba 16 % všech onkologických onemocně-
ní u mužů starších 50 let), u ženských reprodukčních orgánů je to zhoubný nádor těla 
děložního (tvoří až 40 % všech gynekologických zhoubných nádorů). 
 Pokud se tato závažná onemocnění zachytí včas, jsou vyléčitelná. Dosud jedinou 
technikou, která je dokáže zcela odstranit, je operace. Nicméně žijeme v době moder-
ních technologií, které se naštěstí promítly i do oboru zdravotnictví. Místo klasické ote-
vřené operace tak může pacient na doporučení lékaře využít metody miniinvazivní chi-
rurgie pomocí tzv. robotické operace. Robotická chirurgie, přesněji řečeno roboticky 
asistovaná chirurgie (RACH) či da Vinci chirurgie, je dnes všeobecně odborníky akcep-
tována jako nový přístup v minimálně invazivní chirurgii. Jediný klinicky certifikova-
ný (FDA pro USA, CE pro EU a další specifické certifikace pro další země jako Japon-
sko, Čína, Rusko…) robotický chirurgický systém původem z USA (a původně určen pro 
NASA) byl výrobcem již před více než 10 lety pokřtěn jménem renesančního mistra da 
Vinci. Od prvních instalací a provedených operací na samém sklonku minulého století 
(1999) udělal robotický systém da Vinci dnes již ve své třetí generaci (daVinci Si) velký 
pokrok. 
 Revoluční prvky technického řešení, fyzicky odloučily lékaře od přímého kontak-
tu s pacientovým tělem, posadili operatéra k ovládací konzoli, kde v prstech drží velmi 
jemné v prostoru zavěšené joysticky, na obrazovce pozoruje trojrozměrný zvětšený ob-
raz operačního pole, ve kterém ovládá pohyb tří robotických nástrojových a jedno ka-
merové rameno. 
Rázem má ope-
ratér na rozdíl od 
svých dvou rukou 
čtyři roboticky 
ovládaná rame-
na. S podporou 
výkonného po-
čítače je ope-
ratérem řízený 
pohyb nástrojů 
mimořádně přes-
ný a bezpečný 
(mj. u provádě-
ných úkonů ne-
existuje třes ru-
kou). Zejména 
ve „vzdálených“ 
částech dutin lid-
ského těla opera-
tér rychle pozná 
přednosti dlou-
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hých tenkých (8 a 5 mm v průměru) nástrojů.  Pracovní koncovky nástrojů mají větší po-
hyblivost než lidské zápěstí a tu si zachovávají i v těch nejtěsnějších prostorách, jako je 
například dutina pánevní vyplněná orgány. A naučit se systém da Vinci ovládat, je pro 
každého průměrně zdatného operatéra nesrovnatelně snazší a rychlejší, pro pacien-
ta bezpečnější, než zvládnout stejný výkon laparoskopickou technikou. Navíc operace 
prostřednictvím robotického systému způsobuje nejmenší krevní ztráty, nejméně kom-
plikací a dochází po ní k nejrychlejšímu návratu kontinence a sexuálních funkcí. Opera-
ce tak probíhá s maximální efektivitou. 
 Není divu, že počet instalací robota da Vinci rostl exponenciálně jak v USA, tak v Ev-
ropě. V roce 2005 byla Česká republika ve správný čas na startovní čáře s prvními dvě-
ma roboty. První roboticky asistovaný výkon byl proveden v Nemocnici na Homolce 
31.10.2005. Od té doby uskutečnili lékaři v nově založených centrech robotické chirur-
gie mnoho často i celosvětově unikátních operací a stoupl jak počet robotů daVinci (v 
současné době 9 – ČR nicméně stále zaostává ve srovnání s populačně srovnatelnými 
zeměmi Evropy), tak počet zákroků v ČR (více než 4 500). 
 Spektrum výkonů zahrnuje především onkologické indikace v urologii, gynekologii 
a všeobecné chirurgii. Ale i vysoce specializované výkony prováděné cévními chirurgy a 
kardiochirurgy a nově také operace v ORL. Nejčastějším výkonem v uplynulém roce byla 
právě da Vinci prostatektomie, tj. chirurgické odstranění prostaty pro nádorové one-
mocnění.  

O SPOLEČNOSTI: Hospimed je významným dodavatelem zdravotnické a gastro-
nomické techniky, poskytovatel technických služeb pro zdravotnická zařízení s tra-
dicí 20 let. Firma zastupuje renomované výrobce lékařské techniky, velkokuchyňských 
gastro technologií a poskytuje značkový servis. Vytvořila vlastní produkty v oblasti do-
dávek souborů zdravotnické techniky na klíč tzv. kompletace, nabízí specializovaný fa-
cility management ve zdravotnictví.  Od počátku 21. století je často i mediálně spojo-
vána s nejmodernějšími lékařskými, často unikátními technologiemi a jejich aplikací v 
českém zdravotnictví (např. z oboru robotické chirurgie).
 Co se týká úhrad - v roce 2010 byly ve všech centrech hrazeny většinou zdravotních 
pojišťoven onkologické výkony - radikální prostatektomie u karcinomu prostaty, radi-
kální hysterektomie u nádoru dělohy, resekce (odstranění) tlustého střeva a konečníku 
u nádorů v této oblasti. Také pojišťovny hradili robotické výkony ORL v oblasti baze ja-
zyka z důvodů nádorového onemocnění.
Ostatní typy robotických výkonů hrazených pojišťovnami byly sjednávány centry ro-
botické chirurgie individuálně buď na typy výkonu (např. výkony v cévní chirurgii nebo 
kardiochirurgii) nebo přímo schvalovány pro daného pacienta jako nejvhodnější způ-
sob léčby jeho daného onemocnění.
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Pobyty v roce 2011
Termín pobytu Místo pobytu Cena

23. 03.-02. 04.  ČR – Karlovy Vary Pobytu se zúčastnilo 15 osob 

07. 04.-17. 04. Jizerské hory- Montanie 
- Desná, Souš

Pobytu se zúčastnilo 12 osob

10. 06. - 19. 06.  Chorvatsko – Makarská 
- Penzion  Ribar

Na pobyt odjede 23 osob

26. 08.-04. 09. Chorvatsko-VODICE 
– Severní Dalmácie

Dosud jsou volná místa. 
7790 Kč. Ubytování, doprava, polopenze a 
cest. poj. Příplatek za plnou penzi 1300 Kč. 
Bez stravy sleva 2070 Kč, pro děti od 4 do 
15 let sleva 400 Kč, děti do 4 let bez nároku 
na lůžko v pokoji se 2 dospělými platí pou-
ze dopravu ve výši 2100 Kč

12. 09.-22. 09. Řecko Letecky s CK IRÍNY TOURS spol. s r. o.
Viz www.arcus-oc.org

26. 08.-04. 09. Francouzská Riviéra, 
Port Grimaund

Na pobyt odjede 23 osob

16. 09. - 25. 09. Švýcarské Alpy, Melchtal Dosud je 6 volných míst. 9450 Kč. Dopra-
va, ubytování, polopenze, cest. pojištění, 
pobyt. taxa, zdravotní doprovod, cvičení, 
tanec, kulturní program

25. 10.-04. 11.  ČR – Karlovy Vary Doposud jsou volná 3 místa. 6900 Kč. 
Ubytování, plná penze, program 

Přihlášky na jednotlivé pobyty naleznete v tabulce u přehledu pobytů na www.ar-
cus-oc.org a pokud možno využívejte e-mailové pošty k zasílání přihlášek na ad-
resu: jana.kozelska.arcus@email.cz. Jinak všechny Vaše požadavky na pobyty za-
sílejte co nejdříve na adresu ARCUS – ONKO CENTRUM Ješov 24, 783 24 Slavětín. 
Foto z jednotlivých pobytů naleznete také na www.arcus-oc.org.

Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná -Souš 
 Již třetí ozdravný pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodina se za odborného 
doprovodu uskutečnil 7. 4.do 17. 4. 2011 v Jizerské horách v zařízení Montanie - Desná 
.Souš. Areál byl dříve před renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační re-
sortní středisko, které tak bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. 1. 12. 2008 se po re-
novaci se celý areál otevřel bez omezení nejširší veřejnosti.
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory poskytuje ideální prostředí pro zdravý životní 
styl a Montanie přispívá tím, že je zcela nekuřáckým areálem. 
 Všechny pokoje, restaurace a společenské prostory s výjimkou baru jsou nekuřác-
ké. Hotel je u chráněného pásma vodního zdroje III. stupně, které je zárukou dlouhodo-
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bě kvalitního ovzduší, které je podloženo kontrolní hydrometeologickou stanicí ležící 
300 m od hotelu. 
 Přímo před hotelem je 2,5 km dlouhá asfaltová komunikace kolem přehrady využí-
vaná po celou letní sezónu jako známá trať pro in line bruslaře . V době našeho pobytu 
byla silnice uzavřena a tak jsme jí využívali k procházkám kolem přehrady. Před hotelem 
začíná řada turistických tras různé délky a náročnosti, z nichž nejoblíbenější je okruh na 
Jizerskou louku s návštěvou tamního muzea, rašelinišť a řady míst s kouzelnými výhledy 
na horskou krajinu. Muzeum však ještě bylo do konce dubna zavřené a tak jsme viděli, 
jak lidé připravují vše pro zahájení další sezóny.
 Ubytování v hotelu Montanie (původně Darré), se nám moc líbilo, protože má zcela 
renovované pokoje ve třech oddělených objektech. Každý pokoj má svou zcela zreno-
vovanou koupelnu a WC. Vytápění také je ekologické a tak jsme na pokojích měli radiá-
tory na elektriku a mohli jsme si regulovat teplotu na pokojích podle našeho přání. 
 Stravování ve formě plná penze bylo skvělé: snídaně formou švédských stolů se 
vždy každý den čerstvým výborným pečivem, teplý oběd, teplá večeře a dvě studené 
svačiny. Naši kamzíci vždy využili skvělé svačinové balíčky. V prostorách recepce jsme 
mohli využívat i zdarma internet.
 Vynikající kuchyni hotelové restaurace Montanie 777, která je otevřena jak hote-
lovým hostům tak denním návštěvníkům od snídaně až po večeři využili i Ti, kteří se 
za námi přijeli podívat. Prostředí moderně zařízeného interiéru restaurace si nás získa-
lo svou přívětivou tváří, nekuřáckým prostředím a pozorným personálem. A také naši 
účastníci se chtějí zase vrátit na krásné cesty po Jizerských horách a na tůry, které ještě 
nestihli. Také v nedalekém Harrachově jsme navštívili Myslivecké muzeum, Sklářské mu-
zeum , Pivovar i s pohledem na skláře, kteří tvořili u pece krásná díla. Jenom Hornické 
muzeum mělo ještě přestávku.
 Moc děkujeme celému personálu Montanie, který se o nás celou dobu pobytu 
vzorně staral.

Ozdravný pobyt-letecky do Řecka – Olympská riviéra
Neos Panteleimonas – Stelios (garsoniéry – 80m od moře)
ve spolupráci s cestovní kanceláří 
 CK IRÍNY TOURS spol. s r.o.
 Střelecká 100, 261 01 Příbram II
 tel./fax: 318 624 814, 318 620 542, e-mail: info@iriny-tours.cz, www.iriny-tours.cz
odlet ve 12.00 z Prahy, přílet v 17.00 do Prahy
termín: 10 nocí/11 dní 12. 9.- 22. 9.2011
!!možnost prodloužení pobytu až do 3.10.11- za příplatek pouze 3.800 Kč!!
 ARCUS-ONKO CENTRUM nabízí ve spolupráci s CK IRÍNY TOURS spol. s r.o. le-
tecký pobytový zájezd pro onkologické pacienty po ukončené léčbě a jejich rodiny a 
přátele do prostředí Olympské riviéry v Řecku.
 Relaxace a odpočinek v ekologicky čistém prostředí u moře přispívá výraznou mě-
rou k zotavení a posílení organismu, zejména imunitního systému pacientů. Pro všech-
ny klienty je zajištěna lékařská péče v místě pobytu. Díky Olympu je tato oblast zelenější 
a atraktivnější, než jiné lokality v Řecku. Poloha Olympské riviéry je situována velmi op-
timálně i k návštěvě různých archeologických nalezištˇ, památek i přírodních úkazů.
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 Cestovní kancelář CK IRÍNY TOURS spol. s r.o. pořádá již 20. sezónu zájezdy do 
oblasti Olymské riviéry v Řecku, kde disponuje rodinným zázemím. Olympská rivivéra 
(pojmenovaná dle nejvyššího pohoří Řecka – Olympu, který se majestátně tyčí nad leto-
viskem ) je nejen srdeční záležitostí paní ředitelky Sotiry Korecké Margaritopulu, ale tato 
oblast je jejím druhým domovem. Cestovní kancelář Vám může tedy poskytnout plný 
servis v této oblasti a to nejen v podobě stále přítomného česky mluvícího delegáta, ale 
také v oblasti zdravotní péče a pomoci při neočekávaných situacích. V oblasti Olympské 
riviéry je možnost koupání od  května do října, celý záliv je omýván vodami Thermajské-
ho zálivu, jehož jméno pochází z řeckého slova „therme“, nebo- li teplý. Podzimní turnu-
sy lákají příjemně vyhřátým mořem, velkou nabídkou ovoce a zeleniny na trzích, klima 
je velmi příjemné, podobné létu v Čechách.
 Pláže: V oblasti Neos Panteleimonasu patří pláže k nejkrásnějším plážím v oblasti, 
jsou široké, písčité, s pozvolným vstupem do moře, při vstupu do moře se zde nacháze-
jí oblázky. Kvalita moře je pravidelně kontrolována a na základě kontroly je této oblasti 
pravidelně udělováno ocenění modré vlajky za kvalitu a ekologickou čistotu moře.
 Pláž se táhne v délce několika kilometrů směrem na sever, na jihu v letovisku kon-
čí skalnatým pobřežím, na kterém naleznete byzantský hrad Platamonas. Pod hradem, 
kde pláž útesem končí, je možnost potápění. Na  tomto místě lze natrhat černé sláv-
ky, ulovit menší chobotnice, sépie, je možno shlédnout sasanky, mořské koníky, ježky a 
hvězdice. Doporučujeme návštěvu hradu budˇindividuálně, nebo v rámci fakultativního 
výletu.
Penzion Stelios, vzdálen 80 m od pláže, s vlastní udržovanou zahradou o velikosti 
2.000m2, je uzavřený objekt – maximální počet míst pro 36 /+ možnost až 12 při-
stýlek/ osob.
Rozdělení pokojů:
 zvýšené přízemí: 2 x čtyřlůžkový pokoj, 4 x třílůžkový pokoj
 patro: 2 x dvoulůžkový pokoj, 4 x třílůžkový pokoj
Každý pokoj disponuje velkou terasou, či balkónem, dále vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňským koutem se základním nádobím a barevnou TV. Celý penzion se nachází ve 
velké, rozlehlé zahradě, kde mají klienti k dispozici altán ke společnému posezení, gril, 
lehátka, venkovní sociální zařízení – sprchy a toalety, které jsou zcela nezávislé na uby-
tování, vchod mají z boku penzionu, tudíž klienti nemusí jít v případě potřeby na pokoj, 
a dále také možnost sportovního vyžití – nachází se zde pingpongový stůl, dětské pro-
lézačky, je zde možnost hraní míčových her. Přímo na pláži lze hrát plážový volejbal a v 
moři je možno šnorchlovat.

CENA LETECKÉHO POBYTOVÉHO ZÁJEZDU:
 10 nocí/ 11 dní 12. 9.-22. 9. 2011
 letecky bez stravy:
 Cena : dospělá osoba – 12.990,- Kč
 3. a 4.na lůžku a přistýlce – 9.990,- Kč
 dítě do 2 let – zdarma, pouze poplatek 500,- Kč
 1. dítě 2- 5 let v doprovodu dvou dospělých osob – 7.700,- Kč
 1. dítě 5 -12 let v doprovodu dvou dospělých osob – 8.990,- Kč
 (dětské ceny jsou platné při obsazení 3. a 4.lůžka)
 Ceny jsou konečné, včetně letištních, bezpečnostních tax a palivového příplatku!
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Cena leteckého zájezdu zahrnuje:
zpáteční letenku Praha - Thessaloniki - Praha (zajišťuje Travel Service, a. s.), zahraniční 
transfer Thessaloniki –Neos Panteleimonas - Thessaloniki včetně doprovodu, ubytování 
v objektu Stelios dle volné kapacity, služby delegáta v místě pobytu, povinné smluvní 
pojištění úpadku cestovní kanceláře ve znění zákona 159/99 Sb. (Generali Pojišťovna, a. 
s.),letištní a bezpečnostní taxu a palivový příplatek.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, fakultativní výlety, stravu – vše možno doobjed-
nat.
Fakultativně lze doobjednat:
Z naší nabídky doporučujeme možnost doobjednání stravy pro klienty, kteří si nechtějí 
připravovat jídlo sami v kuchyňce v garsoniéře. Nabízíme libovolnou kombinaci objed-
návky stravy, lze kombinovat zakoupení „stravenek“ do řecké taverny Aegeon, na kterou 
se lze stravovat od cca.11.00h – do cca.22.00 h, se stravováním v hotelu. Další možnostní 
stravování je zakoupení stravy v hotelu SP, která je podávána formou bufetu. V hotelu se 
lze stravovat i formou Light All Inclusive. O časech stravování v hotelu Vás bude infor-
movat delegát v místě pobytu.
Kontinentální večeře v řecké taverně Aegeon ( letovisko Neos Panteleimonas):
 Dítě 2-12 let 200 Kč / oběd či večeři
 Osoba nad 12 let 250 Kč / oběd či večeři
Stravování v hotelu San Panteleimon formou buffee** (letovisko Neos Pantelei-
monas):
 Dítě 2-12 let 350 Kč / polopenzi
 Osoba nad 12 let 480 Kč / polopenzi
 Dítě 2-12 let 200 Kč / večeři
 Osoba nad 12 let 250 Kč / večeři
** Hotel si vyhrazuje právo na úpravu formy servírování v mimosezóně.
Light All Inclusive: Možnost přikoupení si v hotelu San Panteleimon Light All Inclusive, 
který zahrnuje služby (viz. popis v katalogu str. 23) – 400 Kč /osobu/den.

Vydáno 17. 1. 2011
Nabídka pojištění léčebných výloh v zahraničí:
 Naše cestovní kancelář zajištˇuje pojištění léčebných výloh v zahraničí na základě 
smlouvy s Generali pojištˇovnou a.s. Podmínky pojištění naleznete na našich www.iriny-
tours.cz, nebo na www.generali.cz, v sekci Cestovní pojištění.
 Všichni zákazníci zájezdu (pokud není uvedeno jinak – viz. ceník) jsou dále pojiště-
ni komplexním cestovním pojištěním u společnosti Generali Pojišťovna a.s. V případě 
uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen 
„pojištěný“) a pojišťovnou. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné 
znění je  k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí.
 Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně 
výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou 
událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Transfer z/na letiště Praha Ruzyně: Příbram – Praha – Příbram: 450 Kč, Dobříš – Praha 
– Dobříš: 430 Kč, Mníšek p. Brdy – Praha – Mníšek p. Brdy: 420 Kč, Milín – Praha – Milín: 
450 Kč. Česká Lípa-Praha-Česká Lípa: 450 Kč – transfer bude realizován v případě napl-
nění transferu min.20 osobami.
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Neobsazené lůžko: pokud cestuje klient sám do dvou či třílůžkového pokoje a nechce 
být přidělen k cizímu
jinému klientovi, je třeba, aby uhradil 350,-Kč / osobu / noc cenu neobsazeného lůžka.
Parkování ve Steliosu: klienti přijíždějící na vlastní dopravu do Steliosu mohou parko-
vat přímo v objektu, pokud uhradí 100 Kč / noc / 1 auto.
Vyžádejte si zaslání našeho katalogu Řecko 2011 ZDARMA na Vaši adresu.
Zašlete svůj požadavek na info@iriny-tours.cz, děkujeme.

Ozdravný pobyt ve Švýcarsku 2011
V termínu od   16. 9. do 25. 9. 2011  se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické 
pacienty a jejich rodiny ve švýcarském Melchtalu, který se nachází v blízkosti centrál-
ního středu Švýcarska. Hlavní náplní ozdravného pobytu je turistika ve vysokohor-
ském  prostředí pod zdravotním dohledem a odborný  program včetně rehabilitač-
ního programu. 
Ubytování je zajišťováno v třípatrovém pensionu Widderhuis-Juhui v malebné hor-
ské vesničce Melchtal, která se nachází cca 25 km pod Luzernem v nadmořské výšce 
890 m. 
 Pobytové místo je oblíbeným východiskem k různým turistickým trasám. Nedaleko 
(cca 3 km) je také vzdáleno lyžařské středisko s mnoha vleky , kabinkovou a sedačkovou 
lanovkou, která může účastníky pobytu vyvézt  k jezerům až do 1960 m n.m., kde pokra-
čuje lyžařské středisko. Nalézají se tu upravované sjezdovky ,jak pro začátečníky, tak pro 
náročnější lyžaře. Podél jezer je také široká škála běžeckých tratí.V letních měsících je to 
nádherné místo k provozování turistiky po vyznačených trasách v okolí jezer.
 V pensionu je k dispozici botárna v přízemí, dále kuchyně s přilehlou kapacitní jí-
delnou, dvě učebny, ping-pongový stůl, televize + video. U pensionu se nachází hřiště a 
také lze využívat ve vedlejší budově  plně vybavenou tělocvičnu.
Pokoje jsou 2-3 lůžkové. Na každém pokoji je také umyvadlo s T+S vodou. WC a spr-
chy jsou na každém patře.
Stravování  -  polopenze (tzn. snídaně, večeře + místo oběda : obložený chléb se sý-
rem a salámem). Na výlety by každý účastník pobytu obdržel připravený balíček. 
V okolí je celá řada možností pro pořádání výletů, např. : 
LUZERN : malebné město u jezera, které je známé svými dřevěnými mosty, nachází se tu 
také „Ledovcové muzeum“ s oblíbeným zrcadlovým bludištěm, dále pak rozsáhlé „Do-
pravní muzeum“,
Flüeli-Ranft : poutní místo, kde se narodil a žil švýcarský světec „Bruder Klaus“,
Sachseln:městečko,které se rozprostírá přímo u jezera s poutním kostelem,kde je po-
hřben„Bruder Klaus“
Sarnen: městečko s koupalištěm, které se nachází u Sarnerského jezera (je možná pro-
jížďka lodí po jezeře), výlet kabinkovou lanovkou k jezerům.
Doprava:  zajišťována kvalitními klimatizovanými autokary.
Cena zahrnuje:
dopravu klimatizovaným autokarem - ubytování na 2 – 4 lůžkových  pokojích s umyva-
dlem na každém pokoji (společné soc. zařízení na chodbě) - stravování polopenze - de-
legáta CK,  zdravotní doprovod - pojištění u poj. UNIQa/ storno v den odjezdu, léčebné 
výlohy, úraz, škoda zp.3.os.,zavazadla/K2 -tj.i na sport, doporučujeme starším os. nad 60 
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let připojistit pobytovou taxu - další služby (tj.pronájem sport. zařízení, poplatky za ně-
mec.dálnice, pojištění CK proti úpadku ze zákona , nezbytné poplatky v cizině…)
Cestovní itinerář:  Odjezd ve 22.00 hod., v ranních hod. příjezd do ŠV- Luzernu. Pro-
hlídka města, odjezd do místa ubytování. 1.den - ubytování cca ve 14 hod., večeře 
poslední den - končí se snídaní a 2 bal na cestu a odjezd cca v 10 hod., zastávka v Cury-
chu a ve 20 hod. odjezd do Prahy, příjezd v ranních hodinách do Prahy.
Kalkulace byla vytvořena v závislosti na kurzech ze dne 10.11.2010 . V případě zvýšení kurzu 
CHF min. o 5 %  by byla cena navýšena dle vývoje kurzů.

Jaké výlety můžete absolvovat ve Švýcarsku
Podle počasí a vaší fyzické kondice můžete za doprovodu vedoucích skupin ARCUS – 
ONKO CENTRA absolvovat tyto výlety:
Prohlídka Melchtalu - procházka: Klášter, salaš, pohled ze salaše, pošta, kostel sv. Niklaus 
von Flüe, hřbitov, zpět k penzionu.
Výlet – Engelberg Flüeli - Ranft (rodný dům br. Klause, otcovský dům, kaplička, kde žil, 
kaple sv. Karla z r. 1614-1618, Jugendstill - Hotel Paxmontana, St. Niklausen.
Sarnen - podél řeky Aa, k Sarnenskému jezeru, studna br. Klause, Herenturm.
Riggi  - výjezd lanovkou - nádherná panorama.
Melchtal - Lauterbrunnen-Mürren (Melchtal - Sarnen - Sachsen - Lungen - Brünigpass - 
(návštěva bazaru), Lauterbrunnen (železnice, lanovka) 
Rütialp - kaplička Fomatt 
Návštěva Benediktínského kláštera, procházka směr: StockalpI, výjezd lanovkou na Mel-
chsee - Frutt, procházka k jezeru
Výstup na Melchsee- Frutt , procházka kolem jezer a sestup do Melchtalu. Při cestě zpět 
prohlídka Curychu.

ARCUS – ONKO CENTRUM zajišťuje odborný doprovod a program po celou dobu poby-
tu.  Těší se na Vás MUDr.Milena Wittnerová, PhDr.Martin Kořán se ženou, Jana Koželská , 
Vlasta Ratajová a další.
  
Chorvatsko – VODICE
 V termínu od  26. 8. do 4. 9. 2011 se uskuteční ozdravný pobyt pro onkologické 
pacienty a jejich rodiny ve Vodici, která se řadí k nejatraktivnějším 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 uličkami nabízí spoustu obchůdků, tave-
ren a stylových restaurací, které vytváří atmosféru města, veselé, hlučné a přitom čarov-
né při západu slunce. Dlouhá přírodní štěrková pláž kombinovaná s kamennými moly 
obklopená borovými lesy a čistým mořem láká  k odpočinku a zábavě. Letovisko Vodice 
nabízí našim účastníkům příjemné promenády, sportovní a kulturní vyžití. Podél pláže 
je možno dojít do malebného přístavního městečka Tribun. Lákavým cílem procházek 
je „marina“ kde kotví řada jachet, výletních a rybářských lodí. Oblíbené je také tržiště 
s širokou nabídkou ovoce a zeleniny.  Všichni účastníci mají zajištěnou polopenzi v re-
stauraci hotelu Jadran Plavi: snídaně formou bufetu, večeře servírované menu - výběr 
ze 2 hlavních jídel se salátovým bufetem. 
Naši účastníci si mají možnost vybrat místo odjezdu z Ostravy, Olomouce, Přerova a Brna.
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Základní systémová  pochybení sociální reformy
Národní rada pro zdravotně postižené občany usilovné připomínkuje vládní návrhy 
sociální reformy, proto vás seznamujeme i se zprávou JUDr.Jana Hutaře:
Vládou předložený návrh sociální reformy je tvořen:
1. Zákonem, kterým se mění  některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty ne-

pojistných dávek
2. Zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně sou-

visejících zákonů
3. Zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů s vyzna-

čením navrhovaných změn.
 Zákon o sjednocení nepojistných dávek  zahrnuje novelizaci zákona o životním mi-
nimu, zákona o sociálních službách, zákona o státní sociální podpoře, a dále dílčí nove-
lizaci dalších předpisů. Z hlediska osob se zdravotním postižením mají největší dopad 
změny v zákoně o sociálních službách, z nichž některé se promítají i do zákona o státní 
sociální podpoře a o životním a existenčním minimu. 

Zavedení sociální karty jako platební karty
 

 Podle ustanovení § 4b zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvi-
sejících zákonů je sociální karta veřejnou listinou, obsahující identifikaci jejího držitele, 
a je průkazem TP, ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek osobám se zdra-
votním postižením. Sociální karta má mít tyto funkce: identifikační -  pro účely průkazu 
oprávněné osoby; autentizační – pro účely ověření oprávněné osoby ve vztahu k jed-
notnému informačnímu systému práce a sociálních věcí; platební – pro účely sociálních 
dávek a dávek v nezaměstnanosti. Je zcela nepřijatelné, aby jakýkoliv identifikační do-
klad umožňoval sledovat platby, místa, částky i strukturu zboží či služeb, které byly kar-
tou placeny. Sociální karta v tomto pojetí je prakticky očipování lidí, je nástrojem, umož-
ňujícím nejhrubší porušování soukromí. Je v rozporu s ustanoveními Listiny základních 
práv a svobod, zejména s čl. 1 o svobodě a rovnosti v důstojnosti a právech; čl. 3 a čl. 4, 
podle něhož povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích 
a jen při zachování základních práv a svobod, mezi něž bezesporu patří svoboda a 
rovnost důstojnosti, právo na ochranu důstojnosti a dobrého života, ochrana před neo-
právněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu před 
neoprávněným shromaždováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své 
osobě. Je evidentní, že zavedení sociální karty tak jak je navrhováno, je v rozporu s rov-
nými právy občanů i ve smyslu čl. 10 Listiny a čl. 4, zakazujícím zákonnou úpravu, která 
by porušovala základní práva a svobody.
 Již samo zavedení sociální karty nutně znamená stigmatizaci jejího držitele (viz v dis-
kusích velmi často používaný pojem „socka“). Držitel karty bude nutně, přinejmenším 
v části společnosti dehonestován – „i platit za něj musí úřad“. Jde tedy o osobu méněcen-
nou, neschopnou života za podmínek, za nichž žijí a s penězi nakládají ostatní lidé?! 
„Listina základních práv a svobod
Čl. 1   Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“
Čl. 3 (1) Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 
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původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení.

 (2) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti. Zakazuje se jakékoli 
ovlivňování tohoto rozhodování a všechny způsoby nátlaku směřující k odnárodňo-
vání.

 (3) Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních 
práv a svobod.

Čl. 4 (1)  Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 
při zachování základních práv a svobod.

 (2)  Meze základních práv a svobod mohou být za podmínek stanovených Listinou 
základních práv a svobod (dále jen „Listina“) upraveny pouze zákonem.

 (3)  Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny přípa-
dy, které splňují stanovené podmínky.

 (4)  Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno je-
jich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než 
pro které byla stanovena.“

Čl. 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 
pověst a chráněno jeho jméno.

 (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 
rodinného života.

 (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňová-
ním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“

 Zavedení a provoz sociální karty budou bezpochyby finančně velmi náročné. Podle 
návrhu má být používána mimo jiné k výplatě dávek v nezaměstnanosti. Podíváme-li se 
na měsíční pohyb v této oblasti, např. v průběhu měsíce března 2011, bylo na úřadech 
práce nově zaevidováno 49 463 osob a z evidence úřadu práce odešlo celkem 68 597 
uchazečů. Bylo by tedy vydáno 49 463 nových sociálních karet a  odebráno 68 597 těch-
to karet?

Poskytování příspěvku na péči poskytovatelům péče, na rozdíl od současnosti, 
kdy je příjemcem osoba závislá na péči

 Podle navrhovaného znění § 18 se příspěvek vyplácí pečujícím osobám, ať už fyzic-
kým nebo právnickým. Uživateli služby sociální péče tak neúměrně naroste administra-
tiva, spojená s pravidelným měsíčním vyúčtováním příspěvků, neboť si pro účely získá-
ní příspěvku bude muset vést evidenci úkonů a výše úhrady a tyto údaje, včetně čísel 
účtu poskytovatelů (a to i fyzických osob) bude oznamovat orgánu, který bude pří-
spěvek vyplácet. Zpětný charakter vyplácení příspěvku může vyvolat nejen neochotu 
službu poskytovat (a to nejen ze strany osob blízkých, ale i registrovaných poskytovate-
lů), ale u registrovaných poskytovatelů právě také nárůst administrativní zátěže a pro-
blémy s financováním poskytované péče. Dále způsob vyplácení vyvolává otázky, jak se 
bude používat příspěvek na mobilitu – pokud jej držitel sociální karty nebude moci zís-
kat v hotovosti či jakým způsobem si za pomoci příspěvku  bude nakupovat pomůcky.
Výplata příspěvku pečujícím osobám výrazně zhorší příjmovou situaci rodiny. V důsled-
ku započítávání příspěvku na péči do příjmu bude muset nízkopříjmová dvoučlenná ro-
dina vynaložit  30% (a v Praze 35%) z příspěvku na péči na bydlení neboť o tuto částku 
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se jim sníží výše příspěvku na bydlení v rámci státní sociální podpory. Od III. stupně zá-
vislosti pak rodina s nezaopatřeným dítětem se zdravotním postižením přijde i o příspě-
vek na dítě. Pro ilustraci 30% činí u osob do 18ti let ve III. stupni závislosti 2 700Kč a 35% 
3 150 Kč a u IV. stupně u těchto osob 3 600Kč (30%) a 4 200 Kč (35%). K těmto částkám je 
ještě třeba přičíst 500 – 700 Kč podle věku dítěte. Osamělá matka s dítětem ve věku 15 
let v Praze tedy přijde o 4 900Kč měsíčně jen na dávkách státní sociální podpory. 

Návaznost přiznávání průkazky ZTP, ZTP/P na přiznání příspěvku na péči 
či mobilitu

 Jak vyplývá z níže uvedených stanovisek expertů jsou navržená kritéria pro stano-
vení míry závislosti naprosto nepoužitelná. Z tohoto důvodu pochopitelně nemohou 
sloužit ani jako podklad pro přiznání průkazů ZTP.
 Zásadní změnou jsou nová kritéria pro posuzování míry závislosti z dosavadních 36 
úkonů rozpracovaných do 126 činností, má být nově posuzováno jen 10 oblastí závis-
losti, bez jakéhokoliv dalšího rozpracování. Tato změna je zdůvodněna  zavedením Me-
zinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 
 Těchto 10 základních životních potřeb je:
 a) mobilita  f ) tělesná hygiena
 b) orientace  g) výkon fyziologické potřeby
 c) komunikace  h) péče o zdraví
 d) stravování  i) osobní aktivity
 e) oblékání a obouvání  j) péče o domácnost
 Již samo použití této klasifikace svědčí o naprostém nepochopení problému. 
V tomto směru uvádíme stanovisko dvou největších kapacit v České republice, doc. O. 
Švestkové a prof. J. Pfeiffera, kteří k uvedenému problému uvádějí:

„Připomínky k nově navrhovanému textu MPSV k posuzování míry závislosti pro 
příspěvek na péči v zákonu o sociálních službách

K §8
Takto zdůvodněné 4 stupně jsou nepochopením ICF.  Není podstatné při funkčním hodnoce-
ní kolik základních úkonu životních jedinec zvládá, ale zda se jeho funkční  schopnosti zlepší   
s pomůckami, ve facilitujícím prostředí apod. 
Je nutné zdůraznit, že osoby v MKF nejsou jednotkami, které jsou klasifikovány, to znamená, 
že MKF neklasifikuje lidi, ale popisuje situaci každé osoby v řadě domén vztahujících se ke 
zdraví. Kromě toho, popis je vždy tvořen uvnitř spojitostí prostředí a osobních faktorů.
Koncepce MKF mluví o tom, že jedinec má určitou zdravotní kondici a dostává se v důsledku 
své disability do tzv. „disabiling situation“. Musíme tedy řešit disabilní situace. Jestliže se člo-
věku dají pomůcky, naučí se s nimi zacházet i ve svém přirozeném prostředí, udělá se evalu-
ace bytu (pracoviště, školy) a návrh na bezbariérové řešení (event. výměna bytu), může člo-
věk i s těžší disabilitou být soběstačný. Faktory prostředí jsou absolutně podstatné. Každá 
aktivita se uskutečňuje v určitém prostředí, které má své kvality fyzikální, architektonické, 
společenské, etické a ekonomické a organizační. Tím jsou výrazně ovlivněny možnos-
ti zlepšit nebo překonat zdravotní podmínky, které mohou člověka značně determinovat v 
jeho výkonnosti. V opačném případě je mohou zhoršovat. Hovoříme o působení facilitač-
ním nebo bariérovém. 
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Dvě osoby se stejnou nemocí mohou mít rozličný stupeň funkční schopnosti a dvě osoby 
se stejným stupněm výkonnosti nemusí mít nezbytně stejné zdravotní problémy. 
U navrhovaného  hodnocení nejde o objektivní hodnocení funkčního stavu. 

K § 9
Jsou uváděny některé kapitoly  dvou domén aktivit a participací – 10 „základních životních 
potřeb“, ne všechny, které jsou nutné k dosažení optimální kvality života jedince. .. Ale tak jak 
jsou v návrhu uváděny, je není možné hodnotit vzhledem ke kapacitě a výkonu člověka. Ak-
tivita se určuje pomocí kapacity a participace pomocí výkonu člověka. 
Kapacita  jsou schopnosti člověka bez ovlivnění prostředí. ( „nahý člověk bez veškerých po-
můcek“.  Jde o kapacitu osoby bez facilitujících nebo bariérových prvků prostředí, tedy bez 
závislosti na prostředí. Výkon je aktuální výsledek efektů prostředí (pomůcky, léky, facilitují-
cí nebo bariérové prostředí) na funkční schopnosti člověka. Jde o výkon osoby v aktuálním 
prostředí. Jde tedy o závislost na prostředí. 
Všechny čtyři komponenty (Tělesné funkce a  struktury, aktivity a participace, faktory pro-
středí) se dynamicky propojují a v různém rozsahu ovlivňují. 
V návrhu jde jen o velice zjednodušené obecné pojmy. Jakýkoliv lékař bez multidisciplinár-
ního týmu není schopen posoudit kapacitu a výkon jedince. Takovéto hodnocení by bylo ne-
funkční, nekontrolovatelné, neobjektivní (neopakovatelné).
Nejpodstatnější v ICF jsou kvalifikátory, které hodnotí tíži zdravotního postižení (disability). 
Jsou stejné pro všechny komponenty i domény, určují stupeň zdraví nebo závažnost problé-
mu,  Bez kvalifikátoru nemá kód smysl !!! 
Kvalifikátory:
0  znamená, že obtíže v dané doméně nepociťujete, je bez problémů v procentech, to je 0 

až 4% „proti odhadované normě“ 
1  znamená, že obtíže jsou dobře snesitelné, v procentech je to mezi 5% až 24% 
2  znamená, že obtíže jsou již zřetelné, v procentech je to 25% až 49% 
3  znamená, že obtíže jsou značné (velké), v procentech je to 50% až 95% 
4  znamená, že obtíže jsou nesnesitelné nebo že funkce je nemožná, v procentech je to 

96% až 100% 

Grafické znázornění kvalifikátorů:

0                     1                        2                            3                  4 
.........I............................I.....................I....................................I...I 
0-4%;   5%-                       24%-49%      49% - 50%       95% 100% 

Vyhodnocování funkčních schopnosti jedince musí být multidisciplinární. Je možné využít 
zprávu ošetřujícího lékaře, fyzioterapeuta, psychologa, ergoterapeuta apod., nebo využít 
rehabilitační multidisciplinární pracoviště. Pracoviště, která budou funkčně hodnotit jedin-
ce, musí splňovat minimální věcné a personální standarty a měla by být akreditovaná. Ne-
jde jen o otázku etickou, ale a často především i ekonomickou. Je ověřeno, že špatně organi-
zované a provádění funkční hodnocení je finančně velice náročné a často demoralizující.

V Praze dne 12. 4. 2011                  Doc. MUDr. Olga Švestková Ph.D.
                                                               Prof. MUDr. Jan Pfeiffer DrSc.



25

 Je evidentní, že při stávajícím českého posudkového lékařství, je naprosto vylouče-
no, aby navrhovaná změna měla jakýkoliv pozitivní dopad, ať již na kvalitu posuzování, 
tak na jeho objektivitu.
 Výše uvedených 10 základních životních potřeb má přitom sloužit i jako kritéria pro 
přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Pro přiznání průkazů přitom platí, že průkaz TP se při-
zná osobám závislým v I. stupni, průkaz ZTP ve II. stupni a ZTP/P ve III. nebo IV. stupni. 
„§ 8
(1)  Osoba do 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
 a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat tři základní životní potřeby,  
 b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-

votního stavu není schopna zvládat čtyři až pět základních životních potřeb, 
 c) stupni III (těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat šest až sedm základních životních potřeb,
 d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotní-

ho stavu není schopna zvládat osm a více základních životních potřeb, a vyžaduje 
každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

(2)  Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
 a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

tavu není schopna zvládat tři až čtyři základní životní potřeby,  
 b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdra-

votního stavu není schopna zvládat pět až šest základních životních potřeb,
 c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat sedm až osm základních životních potřeb,
 d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu není schopna zvládat devět až deset základních životních potřeb, a vyžaduje 
každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.“

Nárok na průkaz ZTP/P mají také osoby, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu podle 
§ 5 odst. 1, tedy osoby starší 1 roku, které nejsou schopny zvládat základní životní potře-
by v oblasti mobility nebo orientace a pravidelně se dopravují; pravidelnou dopravou se 
pro tyto účely rozumí doprava několikrát měsíčně.

Zrušení některých kompenzačních příspěvků
Jde o následující příspěvky:
1. Příspěvek pro nevidomé občany ve výši 800 Kč (je určen na úhradu veterinární 

péče a krmiva pro vodícího psa);
2. Příspěvek na úpravu bezbariérového bytu ve výši 400 Kč (byty mají větší rozlohu 

kvůli vozíkům pro invalidy)
3. Příspěvek na úhradu garáže ve výši 200 Kč;
4. Sociální příplatek pro osoby se zdravotním postižením. Výše příspěvku mohla do-

sáhnout až částky 2 400 Kč u dítěte do 6 let; 2 940 Kč pro dítě ve věku 6 – 15 let; a 
3 375 Kč u nezaopatřeného dítěte ve věku 15 – 26 let při příjmu na úrovni životního 
minima. (maximální výše loni zrušeného sociálního příplatku činila 1 125 Kč)

Podstatně se snižuje příspěvek na mobilitu, jehož výše může činit max. 4 800 Kč roč-
ně, zatímco snížený příspěvek na provoz motorového vozidla činil v letech 2010 a 2011 
3 000 Kč u držitelů průkazů ZTP a 7 920 Kč u držitelů průkazů ZTP/P. Výše příspěvku v r. 
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2009 přitom činila 6 000 Kč u držitelů průkazů ZTP a 9 900 Kč u držitelů průkazů ZTP/P. 
Osobám těžce tělesně postiženým a osobám úplně nebo prakticky nevidomým a rodi-
čům dítěte léčeného na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění hemoblastózou, 
kteří nemají nárok na přípěvek na motorové vozidlo, náleží příspěvek ve výši 6 500 Kč. 
V případě, že bude poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla, sníží se pří-
spěvek na mobilitu na  2 400 Kč ročně.
Podstatně se sníží i dostupnost pomůcek. Navrhuje se, aby na příspěvek na pomůcky 
v ceně do 35 000 Kč neměly nárok osoby, jejichž příjem je rovný či vyšší než 6x životního 
minima. Naprosto neřešená je situace, kdy člověk potřebuje takových pomůcek více. 

Zavedení krizových opatření jako finančního standardu
Tato věc se týká celkového objemu sociálních dávek. Z důvodu krize byl objem pro-
středků snížen s účinností pro rok 2010. Snížení dávek, např. příspěvku na provoz moto-
rového vozidla, bylo prodlouženo i na rok 2011. Přestože se jednalo o reakci na aktuální 
krizový vývoj, vychází návrh zákona z tohoto objemu, jako by šlo o standardní situaci. 

Zavedení ponižujících podmínek jako zákonných náležitostí žádostí 
Jde o obecnou podmínku pro žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi,spočívající v po-
žadování prohlášení, že celkové sociální a majetkové  poměry žadatele jsou takové, že 
mu neumožňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami. Tento požadavek se vzta-
huje i na společně posuzované osoby, které ovšem podle ustanovení § 8 odst. 2, nedo-
stačuje k prokázání určitých skutečností.
Totéž prohlášení je vyžadováno u příspěvku na bydlení, přestože jde o dávku podmíně-
nou výší příjmu. Prohlášení je vždy subjektivním názorem určité osoby. Pro posuzování 
validity nejsou stanovena žádná kritéria. To naplno otvírá možnost libovůle udělat z ža-
datele podvodníka, který chce obrat stát. To je naprosto nepřijatelný přístup. 
Mimo rámec sociální reformy, avšak zcela v jejích intencích, pokud se týká vztahu k li-
dem se zdravotním postižením, považuji za nutné zmínit ještě dvě další mimořádně zá-
važné skutečnosti.
1. Změna v důchodovém pojištění spočívající v zavedení invalidního důchodu I. stup-

ně způsobila, že velká až drtivá většina poživatelů tohoto typu důchodu se ocitla 
ve stavu hmotné nouze, pokud nemají příjem z výdělečné činnosti. Zkrácení doby 
evidence na úřadu práce započítávaného do důchodového pojištění za níž nenále-
ží podpora v nezaměstnanosti ze 3 na 1 rok, pak vede k tomu, že řadě lidí nárok na 
důchod vůbec nevznikne.

2. Zcela bez jakékoliv pozornosti došlo k praktické likvidací poradenského systému 
pro osoby se zdravotním postižením. Byla zlikvidována síť okresních poraden, které 
v roce 2009 poskytly pomoc celkem 21 257 zdravotně postiženým osobám. V sou-
časné době jsou ohroženy i poradny na úrovni krajů, kdy nebyly přiděleny dotace 
poradnám pro tyto osoby ve 5 krajích (v Libereckém, Karlovarských, Královéhra-
deckém, Zlínském a Jihočeském kraji). S finančními problémy zápasí i poradna Ná-
rodní rady osob se zdravotním postižením ČR, která při 3,54 úvazku poradců po-
skytla za rok 2010 poradu v celkem 6 732 případech a 5 292 klientům. Vzhledem  
k tomu, že opatření, shrnutá v tomto materiálu jsou uplatňována výhradně ve vzta-
hu k osobám se zdravotním postižením, je jejich diskriminační charakter nad slun-
ce jasný.          Zpracoval: JUDr. Jan Hutař
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Dopis prezidenta Evropského fóra zdravotně postižených
Pan Bc. Václav Krása,předseda NRZP ČR nám poslal na vědomí dopis prezidenta Ev-
ropského fóra zdravotně postižených předsedovi vlády ČR, panu Petru Nečasovi na 
podporu našich požadavků v rámci připravovaných zákonů tzv. "sociální reformy". 

Vážený pane premiére,

Věc: Podpora Evropského fóra osob se zdravotním postižením ve věci požadavků NRZP 
ČR proti omezování práv osob se zdravotním postižením v ČR
 Evropské fórum zdravotně postižených (EDF) je organizací, která na území Evropy 
zastřešuje více než 80 miliónů osob se zdravotním postižením. EDF obdrželo informace 
o situaci v ČR vzhledem k chystané reformě politiky , která se týká práv OZP. Na základě 
těchto informací se EDF obává, že stávající návrh sociální reformy v ČR významně ohrozí 
práva a zájmy osob se zdravotním postižením v ČR
 Vláda ČR připravuje tzv. „sociální reformu“. EDF považuje návrh sociální reformy 
za velmi problematický, ve svých důsledcích povede ke snížení životní úrovně osob se 
zdravotním postižením v ČR, ke snížení kompetencí, ke snížení dostupnosti veřejných 
služeb a kompenzačních pomůcek, a tím také k zhoršení dostupnosti práv pro osoby 
se zdravotním postižením. EDF si v této souvislosti dovoluje upozornit vládu ČR na její 
závazky, vyplývající z ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, 
především čl. 4.1.d „zdržet se jakéhokoli jednání nebo postupu, jež je v rozporu s touto 
úmluvou a zajistit, aby veřejné orgány a instituce jednaly v souladu s touto úmluvou“.
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravilo jednotlivé návrhy zákonů bez 
toho, aby je odpovídajícím způsobem konzultovalo se zástupci občanské společnos-
ti. Organizace osob se zdravotním postižením byly důkladně seznámeny s jednotlivými 
návrhy reformních kroků až při představení legislativní podoby návrhů zákonů. Tento 
postup je podle našeho názoru v rozporu s čl. 4.3. Úmluvy OSN o právech osob se zdra-
votním postižením. 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje zřízení speciální sociální platební 
karty, která by umožnila sledovat krok po kroku co jednotliví lidé se zdravotním posti-
žením dělají, co, kdy, kde a jak nakupují, kam cestují a podobně. Považujeme takový pří-
stup ke komunitě lidí se zdravotním postižením za nepřijatelný. 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR je přesvědčeno, že příjemcem sociálních 
transferů na nákup sociálních služeb nemá být klient tak jako doposud, ale příjemcem 
těchto transferů má být osoba, která poskytuje služby. Považujeme tento návrh za zce-
la nepřijatelný. Odjímá potřebné kompetence osobám se zdravotním postižením, aby 
svobodně mohly rozhodovat, od koho jim budou poskytovány sociální služby, v jakém 

Petr Nečas
Předseda vlády ČR
Nábř. E. Beneše 4
CZ-118 01 Praha/ČR

Brusel, 14. dubna 2011 
Č.J. EDF-011-39-YV-jg
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Členské příspěvky. Od 1. 1. 2008 je minimální roční členský příspěvek 300 Kč. Úhradu členského 
příspěvku doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy 
variabilním symbolem je rodné číslo člena. Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA:  GE Money 
Bank. Číslo účtu 264503824/0600. Kdo nezaplatí členský příspěvek po dva roky, je vyřazen z evi-
dence a nebude už zasílán časopis ARCUS. Platbu členského příspěvku můžete také provést slo-
ženkou viz vzor:

rozsahu, v jakém čase a v jakém místě. EDF považuje tento návrh za zásadní ústup od 
politiky začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti.
 Třetím zásadním problémem připravované sociální reformy je navrhovaný způsob 
posuzování míry závislosti na sociální péči. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR de-
klaruje, že posuzování bude uskutečňováno na základě mezinárodní klasifikace funk-
cí a sociálním šetření. Navržené zákony však výrazným způsobem podporují medicín-
ský přístup k hodnocení rozsahu zdravotního postižení. Je to zásadní odklon od trendu 
hodnocení rozsahu handicapu vzhledem ke zdravotnímu postižení. To je od sociální-
ho hlediska posuzování dopadů konkrétního zdravotního postižení. Zde si EDF dovo-
luje upozornit na definici zdravotního postižení podle Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením: „Osoby se zdravotním postižením zahrnují osoby mající dlou-
hodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými 
překážkami může bránit jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovno-
právném základě s ostatními.“
 Vážený pane premiére, považujeme základní kameny navržené sociální reformy 
za nepřijatelné. NRZP ČR zorganizovala dne 22. března 2011 demonstraci na podpo-
ru svých požadavků před budovou MPSV ČR a této demonstrace se účastnilo více než 
4000 lidí, což je největší veřejné vystoupení osob se zdravotním postižením v celé his-
torii ČR. Občané se zdravotním postižením vnímají připravovanou reformu velmi nega-
tivně. EDF vyjadřuje svou plnou podporu požadavkům předkládaným NRZP ČR a žádá 
vládu ČR, aby pozastavila jakékoliv aktivity, které by mohly poškodit práva osob se zdra-
votním postižením v ČR. 

V úctě Yannis Vardakastanis, předseda EDF 
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ARCUS – ONKO CENTRUM, SÍDLO občanského sdružení
Adresa:   Ješov 24, 783 24 Slavětín
Bankovní spojení:   GE Money Bank, číslo účtu: 264503824/0600
Předsedkyně představenstva: Jana Koželská
Mobil:   603 533 288 ( 8.00 – 14.00 hod.)
koordinátor   Vladimír Vařeka
Mobil:   603 218 858 (8.00 – 12.00 hod.)
E-mail:   jana.kozelska.arcus@email.cz
Webové stránky:   http://www.arcus-oc.org

Informační místo v České Lípě omezilo svoji činnost. 
Jak jsme Vás již informovali, z důvodu vážného onemocnění  a následného  úmrtí paní 
Ilsy Pliczkové, která v tomto centru pracovala od jeho počátku, jsme dojednali  výdej 
pomůcek ve Zdravotnických pomůckách na křižovatce v  Moskevské ulici. Protože nám 
stále voláte, tak do těchto pomůcek jsme předali většinu pomůcek, které jsme měli v na-
šem onkologickém centru ARCUS. Ženám jsme tak zajistili náhradu výdejního místa. 
V prostorách ARCUS – OC bude nadále zachován sklad a archív dokladů od jeho počát-
ku činnosti od roku 1993. Proto úhrady členských příspěvků přijímáme pouze formou 
platby na účet.  Také děkujeme za roznášku časopisu po České Lípě našemu členu  panu 
M.  Levému z České Lípy, který nám časopis roznášel do konce roku 2010 a nyní v tom-
to pokračuje naše dlouholetá členka Angela Svobodová, které děkujeme za tuto i další 
pomoc v České Lípě.
Také v tomto místě nabízíme část pronájmu prostor (2 místnosti se dvěmi WC, spr-
cha,chodby, topení plyn, kuchyňská linka a el.ohřev vody. Plocha celkem 80,91 m2,  kte-
ré se uvolní od července. Bližší informace na mobil: 603 533 288. 

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

ARCUS – OBČASNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM
Vydavatel: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín 
Mobil: 603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz , 
Webové stránky: www.arcus-oc.org. 
Tisk:  Tiskárna Křupka Mohelnice.    Uzávěrka: 18. 5. 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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Poděkování sponzorům 2010

V  roce  2010 naše ARCUS – ONKO CENTRUM podpořili
finančně a patří jím díky:

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

Olomoucký kraj
Město Litovel

Mikroregion Litovelsko
Rádio ČAS

PaeDr.Gajdušková Alena – 1.místopředsedkyně Senátu
Sekaninová Božena - senátorka

EMICO GATT s.r.o.
S MORAVA LEASING, a.s.

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

Obecní úřad Luká
Heidi Janků

rockové skupiny Venefica, 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
Profit 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).
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Montaine - Souš
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Švýcarsko


