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Motto: 

 
„Můžeš být stále šťastný, 

pokud dokážeš stále jít po cestě ctnosti.“ 

 

 

M.Aurelius 
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Slovo úvodem 
 

 

 

Vážení a milí, 

náš spolek v roce 2020 již působil 27 let práce ve prospěch onkologických pacientů  

a jejich rodin. V roce 2020 jsme zajišťovali projekty, které byly úspěšné i v minulých letech a to 

zejména projekt „Edukační pacientský program ONKO“. Tento projekt jsme mohli realizovat hlavně 

díky dotaci Úřadu vlády ČR – Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.  

Dále díky dotaci MZ ČR jsme mohli uspořádat rekondičně edukační pobyty pro pacienty po ukončené 

onkologické léčbě v Harrachově. V Karlových Varech se rekondičně edukační pobyt se zdravotním 

programem nekonal, přestože jsme termín opakovaně měnili kvůli mimořádným opatřením spojených 

se situací kolem COVID 19. Pokračovali jsme také v seminářích a přednáškách ve spolupráci 

s dalšími organizacemi. V roce 2020 jsme tradičně spoluorganizovali 15. ročník Mezinárodního 

onkologického kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře. Již v posledních našich časopisech jsme našim 

členům doporučovali sledovat naše webové stránky www.arcus-oc.org, kde mohli zájemci nalézt 

aktuální informace o naší činnosti a také informace o našich pobytech a akcích, které jsme pořádali, či 

byly zajímavé od jiných organizací.  

Bez zajištění spoluúčasti od dárců, pomoci dobrovolníků a realizace tradiční benefiční akce ve 

venkovním areálu Olše v  Července u Litovle bychom nemohli vše zrealizovat. 

Proto velký dík patří také nejenom dárcům ale i dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na našich akcích. 

 

 

 

 

 

V Ješově 10.. 6. 2021                                                       Jana Koželská 

                                                                                         předsedkyně  

                                                                    nositelka ceny Olgy Havlové 

                                                                signatářka Pařížské charty proti rakovině 
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Vznik organizace 

 
V roce 1993 bylo z iniciativy samotných onkologických pacientů založeno občanské sdružení 

„Středisko pro zdraví a na ochranu práv onkologických pacientů – ARCUS“. Pod změněným názvem 

ARCUS – ONKO CENTRUM pokračovalo ve své činnosti jak v České Lípě, tak později se sídlem 

v Praze a od roku 2008 je sídlem organizace Ješov v Olomouckém kraji. Na členském sněmu 

3.10.2015 byly schváleny nové stanovy a doplněna registrace spolku pod názvem ARCUS – onko 

centrum, z.s.  
 

Organizační struktura 
 

 

                     Název: ARCUS – onko centrum, z.s. 

                       Statut: Spolek 

                        Sídlo: Ješov 24,783 24 Luká 

                  Územní působnost: Česká republika 

                       Vznik: 28. 5. 1993 

               Registrace: u MV ČR  VS/1-20864/93-R  -  28. 5. 1993, 

od 1. 1. 2014 pod L 2457 vedený spolek  u 

Krajského soudu v Ostravě 

 

                          IČO: 482 825 02 

                                   Předsedkyně: Koželská Jana 

                 Číslo účtu: 2700226536, kód 2010 vedený u Fio Banka  

                       Mobil: 603 533 288, 604 258 100 

                      E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz 

           Internetová prezentace: http://www.arcus-oc.org 

 

Představenstvo v roce 2020 

                                  Předsedkyně:  Jana Koželská 

                       Místopředseda: Vladimír Vařeka od 23. 10. 2010 do 4.11.2018 

MUDr. Dalibor Štambera, FEBU od 4.11.2018, člen 

představenstva od 8.11.2013 

další členové představenstva: 

MUDr. Milena Wittnerová od 23. 11. 2008 

Marie Čechová od 23. 11. 2008  

Libuše Tauchmannová od 4.11.2018 

mailto:jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org/
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Kancelář ARCUS – onko centra, z.s. v roce 2020 

 

 
Projektový manažér:    Jana Koželská 

 

Kontaktní pracovníci:    Anna Koželská  

   

 

Dobrovolníci na projektech:   

 

 Vladimír Vařeka 

 

   

 

 Mgr. Ladislav Blecha 

 Danica Ševčíková 

 Ludmila Viternová 

 

 Česká Lípa:           Mgr. Josef Vegner 

 Nový Bor:              Bruno Brych  

 Znojmo:                 Marie Čechová 

               Květoslava Poláková 

                             Jarmila Ducká 
 Olomouc:              Věra Tomšů 

                              

                           

                            

  

Koordinátor pro benefiční akci v      

Července: 

 

 

Pomoc na seminářích a kongresu: 

 

 
   

Odborná garance:  MUDr. Dalibor Štambera, MBA 

MUDr. Milena Wittnerová  

PhDr.Matrin Kořán, CSc. 

prim. MUDr. Eva Králíková 

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 

MUDr. Petr Polievka 

 

 

 Spolupráce s lymfoterapeuty:                                 Robert Zítko 

                                                                                  Marek Bednář 

                                                                                   

 

Další dobrovolní spolupracovníci v roce 2020: 

 

Mgr. Gabriela Marečková, Eva Mišianiková, Marie Svatková, rodina Muzikantova, Honza Mlčoch, Petr Theuer, 

Martin Bátorek, Vladimír Juriček, hasiči z Uničova, Michal Kořínek, Ludvík Lubiščiák, Marek Černý, Šumbera 

Václav, Doležal David, Kohár Pavel, Petr Štěpán, Petrová Jaroslava, Pánek Jaroslav, Petráček Miloš, Michal 

Chantůr, Pavel Šroubek, Vaněk František, Randýsek František, Martina Štěpánková, Žandová Ivana, 

Techmannová Jana, Tomáš Adámek,  Chmelařová Pavlína, Florio Karmela, Petra Hloušková, Daniela 

Hloušková, Monika Helekalová, Roman Rosenberk, Černý Mára, Dofková Anna, Zudová Slávka, Přikrylová 

Lada, Jana Marková, Kamil Rozsypal, Jaromír Drábek, Jana Štropová, Ludmila Svobodová, Jakub Pekárek, 

Bohdanka Petrášová, Josef Poulíček a další, kteří nechtěli být jmenováni. 
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Informace o členské základně 
 

 

Členská základna ARCUS – onko centra, z.s.  je z 92% tvořena ženami a 8% dotujících členů jsou 

muži. Z geografického hlediska je působnost ARCUS – OC celorepubliková, přičemž 60% členů je 

z Čech a 40% členů z Moravy. Činnost se i v roce 2020 nesla ve znamení snah o naplňování cílů, 

jejichž dosažení si organizace předsevzala již při svém založení v roce 1993, kdy navázala na 

předchozí snažení Společnosti onkologických pacientů. Stav k 31. 12. 2020 byl 688 členů, z toho 

onkologických pacientů 652. V tomto roce nás opustilo mnoho významných členů z důvodu úmrtí. 

 

 

Poslání a cíle organizace 
 

 

Posláním ARCUS - OC je zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické pacienty ve spojení se 

snahou zvyšovat informovanost nejširší veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových 

onemocnění. 

 

Cílem činnosti je sjednocovat úsilí jednotlivých fyzických a právnických osob o prohloubení kvality 

života dospělých i dětí postižených či ohrožených zhoubným nádorovým onemocněním. 

Předmětem této činnosti jsou zejména tyto aktivity:  

 

a. organizace rekondičních a rehabilitačních pobytů pro onkologicky nemocné a jejich 

rodiny, 

b. společenské, kulturní a pohybové aktivity s efektem pro onkologicky nemocné a jejich 

rodiny, 

c. pomoc při reintegraci onkologicky nemocných do společnosti, 

d. navrhování a prosazování legislativních změn, směřujících zejména k odstranění 

diskriminace onkologicky nemocných, 

e. poradenská, vzdělávací a osvětová činnost, 

f. spolupráce s relevantními odbornými institucemi v České republice i zahraničí,  

g. účast v relevantních odborných a pracovních skupinách a prosazování zájmů 

onkologicky nemocných a jejich rodin. 
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Práce s veřejností – projekty 2020 
 

 

    Edukační pacientský program ONKO 

 
Díky dotaci z Úřadu vlády ČR, Vládnímu výboru pro zdravotně postižené a podpoře veřejnosti jsme 

mohli realizovat Edukační pacientský program ONKO.  

 

Dne 3.1.2020 se konalo zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje v RCO, které vedla Jana Koželská, 

předsedkyně NRZP Olomouckého kraje. 

Dne 10.1.2020 se konalo jednání Předsednictva NRZP ČR v Praze, které vedl Mgr. Václav Krása a Jana 

Koželská se zúčastnila jako členka předsednictva. 

Dne 16.1.2020 se Jana Koželská zúčastnila 1.setkání pracovní skupiny ke KPVP v roce 2020 v RCO v 

Olomouci, které vedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Od 20.1.2020 byl zahájen sběr nominací 

na Cenu hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2019. 

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk  předal jmenovací dekret Janě Koželské, místopředsedkyní 

Pracovní skupiny k problematice Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 

Dne 17.1.2020 se Jana Koželská zúčastnila jednání předsednictva v Praze na NRZP ČR. 

Dne 4.2.2020 v Praze se uskutečnil seminář ke „Světovému dni proti rakovině“, který pořádal spolek ARCUS 

- onko centrum, z.s. Ješov v rámci Edukačního pacientského programu ONKO, který finančně podporuje Úřad 

vlády ČR a Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Seminář se konal vedle hotelu Hilton v IBC 

v 7.patře v seminární místnosti APO. Na semináři vystoupila Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko 

centrum, z.s., která 1. z naší republiky podepsala na Pařížské radnici před 20 ti lety Pařížskou chartu proti 

rakovině. Téma „Onkologie na rozcestí“ přednesl MUDr. Dalibor Štambera a „Chronické záněty jako 

příčina civilizačních chorob“ přednesl MUDr. Michal Kravec. 

Mezinárodní unie proti rakovině UICC vyhlásila v roce 2000 čtvrtý únor za Světový den boje proti rakovině. 

Toho dne se při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině v prezidentském paláci sešla více než 

stovka zástupců vlád, nositelů Nobelových cen, sdružení na obranu práv pacientů a organizací zapojených do 

výzkumu rakoviny a Jana Koželská má nezapomenutelné zážitky z tohoto setkání. 

Podepsáním Charty proti rakovině začala první mezinárodní kampaň proti této zákeřné nemoci v novém 

tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit výzkum a léčbu nádorových onemocnění a pacientům na celém světě umožnit co 

největší informovanost a dostupnost léčby. „Světový den boje proti rakovině“ (World cancer day) už 19 let 

připomíná důležitost prevence a včasného zahájení kvalitní a moderní léčby. Současně apeluje na občany, aby 

společně pozvedli svůj hlas a usilovali o větší informovanost v oblasti prevence nádorových onemocnění. Cílem 

je rovněž vyvinout tlak na vlády jednotlivých zemí, aby do boje proti rakovině investovaly potřebné finanční 

prostředky.  

  

Další semináře plánované v 1.polovině roku jsme museli přesunout kvůli pandemii na 2.polovinu roku.  

Dne 7.2.2020 se za ARCUS – OC zúčastnila v Praze Ludmila Viternová prvního APO semináře věnovaného 
výsledkům unikátní studie AIFP Inovace pro život. 

Dne 21.2. 2020 v zasedací místnosti RCO v Olomouci se konalo 2. zasedání výboru NRZP Olomouckého 

kraje, které vedla předsedkyně Jana Koželská. 
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Dne 25.2.2020 se Jana Koželská zúčastnila na Krajském úřadu Olomouckého kraje 2. setkání ke KPVP .  

Opatřeni v souvislosti vyhlášení stavu nouze 

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze většinu činností vykonávali pracovníci NRZP ČR z domova. Dočasně 

nebyly distribuovány Euroklíče na pracovištích NRZP ČR, ale vzhledem k tomu, že výdejní místa jsou také na 

některých městských úřadech a na pracovištích Úřadu práce neznamenalo to, že by je nebylo možné obdržet. Na 

tomto odkaze: http://www.eurokeycz.com/2_jak_ziskat_euroklic.html a po rozkliknutí jednotlivých krajů 

najdete distribuční místa ve městech a Úřadech práce. 

Činnost NRZP ČR se nijak nezastavila, pouze se změnil na tuto dobu styl práce po dobu trvání stavu nouze. 

Dne 16.4. 2020 se Jana Koželská zúčastnila přes ZOOM webináře od 14 – 15 hod. „Zoom bezpečně (nejen) 

pro začátečníky“, který  vedl Silvestr Vandrovec Špaček. 

  

Dne 17.4.2020 přes SKYPE se Jana Koželská zúčastnila jednání předsednictva NRZP ČR. 

Dne 23.4.2020  Jana Koželská díky APO v rámci individuálních PR konzultací s Bohdanou Rambouskovou 

probírala jak zrealizovat a medializovat připravovanou benefiční akci vzhledem k omezením v důsledku 

COVID-19. 

Dne 30.4.2020 proběhlo další jednání předsednictva NRZP ČR online přes SKYPE. 

Dne 30. dubna 2020 mělo proběhnout v Olomouci Krajské shromáždění NRZP Olomouckého kraje s 

přednáškou pana předsedy Mgr. Krásy na téma: „Nezbytné legislativní změny v posuzování nároků OZP“. Toto 

shromáždění muselo být přeloženo. 

Dne 11.5. 2020 se konalo 3. zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje, které vedla předsedkyně Jana 

Koželská přes SKYPE. 

Dne 15.5.2020 proběhlo další jednání předsednictva NRZP ČR v Praze, kterého se zúčastnila Jana Koželská  
s dalšími účastníky přes SKYPE. 

Dne 20.5.2020 v pořadu Snídaně s Novou na TV Nova vystoupila prof. MUDr. Eva Králíková s tématem 

kouření, kdy končí mentolové cigarety. Srozumitelně vysvětlila rizika a rozdíly v kouření. Také odkázala 

na „Centrum léčby závislosti na tabáku, poliklinika Karlovo nám. 32, Praha 2, tel 224 966 608, kde pomáhají 

lidem, kteří chtějí přestat kouřit.  http://blog.aktualne.cz/blogy/eva-kralikova.php 

Plánovaná tisková konference ke Světovému dni bez tabáku v Praze v Cafe Louvre, které se každý rok účastnila 

Jana Koželská, se nekonala. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy 

Světové zdravotnické organizace vytvořily světový den bez tabáku v roce 1987. Upíná pozornost na 

celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje 

onemocnění a smrt. Míří ke snížení 5,4 milionu mrtvých ročně celosvětově z problémů v důsledku užívání 

tabáku, ať již formou přímého, či pasivního kouření. 

 

Dne 11.6.2020 jsme plánovali seminář v Olomouci ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním 

postižením Olomouckého kraje. Mezi přednášejícími měl vystoupit i Patrik Nacher. Také jsme museli tento 

seminář odložit. 

Dne 12.6.2020 proběhlo další jednání předsednictva NRZP ČR v Praze, kterého se zúčastnila Jana Koželská  
s dalšími účastníky přes SKYPE. 

http://www.eurokeycz.com/2_jak_ziskat_euroklic.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A1_zdravotnick%C3%A1_organizace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/1987
https://cs.wikipedia.org/wiki/Epidemie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kou%C5%99en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivn%C3%AD_kou%C5%99en%C3%AD
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Dne 15.6.2020 se Jana Koželská zúčastnila revizní komise MAS na obecním úřadu v Bílé Lhotě od 10 hod. a od 
15 hod. semináře MZ ČR přes webex.  

Dne 14.8. 2020 v zasedací místnosti Unie neslyšících na Jungmanově ulici v Olomouci se konalo další 

zasedání výboru NRZP Olomouckého kraje, které vedla předsedkyně Jana Koželská. 

Dne 22.8.2020 od 15 hod. se za ARCUS –OC  Bohdanka Petrášová zúčastnila v Jízdárně  Pražského hradu akce 

k výročí 20 let NRZP ČR. 

MUDr. Ivan Kolombo nás seznámil dne 23.8.2020  s novinami v oblasti karcinom prostaty v hotelu Inn 

v Harrachově a 24.8.2020 MUDr. Jan Grulich informoval o možnostech fyzikálně cévní terapie a Mgr. Gabriela 

Marečková informovala o přístrojové terapii BEMER. 

Dne 25.8.2020 se semináře Úřadu vlády za ARCUS – OC zúčastnila Ludmila Viternová. 

Dne 27.8.2020 v hotelu Inn v Harrachově od 10 hod.  MUDr. Petr Polievka seznámil účastníky rekondičně 

edukačního pobytu s protetickými pomůckami pro onkologické pacienty i s možností si je vyzkoušet. 

V úterý dne 1.9.2020 se konal seminář v hotelu IIN v Harrachově v 2. patře v rámci programu Edukační 

pacientský program ONKO na téma „Programy pomoci pro onkologické pacienty“, kde vystoupili: Jana 

Koželská, MUDr. Jan Grulich informoval o možnostech fyzikálně cévní terapie a Mgr. Gabriela Marečková 

informovala o přístrojové terapii BEMER. 

Ve středu dne 2.9.2020 se konal seminář v hotelu INN v Harrachově v 2. patře v rámci programu Edukační 

pacientský program ONKO na téma „Péče o lymfedém s praktickou ukázkou“ s Janou Koželskou. 

Lymfoterapeut Robert Zítko seznámil účastníky s péčí o lymfedém a provedl i praktickou ukázku bazálního 

ošetření a využití tejpování. 

V pátek dne 4.9.2020 se konal seminář v hotelu INN v Harrachově v 2. patře v rámci programu Edukační 

pacientský program ONKO s Janou Koželskou na téma „Protetické pomůcky pro onkologické pacienty". 

Bohdana Perášová měla přednášku na téma péče o pokožku a její ochrana s praktickou ukázkou. MUDr. Petr 

Polievka seznámil účastníky s protetickými pomůckami pro onkologické pacienty i s možností si je vyzkoušet. 

Programy jednotlivých seminářů jsme zveřejňovali na webových stránkách arcus – ov.org v liště 

Aktuality. 

Další APO seminář se uskutečnil v pátek 18.9.2020 v zasedací místnost AIFP, Pobřežní 3, Praha Karlín. Akce 

za ARCUS – OC se zúčastnila Ludmila Viternová. Téma „Konsolidovaný AIFP Etický kodex“ přednesl Mgr. 

Patrik Kastner, předseda AIFP Etické komise. Dalším tématem bylo „Práva a povinnosti pacientů (návaznost na 

aktuální legislativu)“ s kterým účastníky seznámila MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová Ph.D., přednostka 

Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, z 1. Lékařské fakulty, Univerzity Karlovy.   

Dne 13.10. a 15.10.2020 se měl konat pro NNO Olomouckého kraje kurz pod názvem „Mediální komunikace 

a základy lobbyingu“ pod vedením Mgr. Kateřiny Jurigové, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti 

komunikace s médii a public affairs. Součástí kurzu měl být i krátký exkurz do pravidel lobbyingu a 

komunikace se zákonodárci. Působila také jako tisková mluvčí vládního poslaneckého klubu a několik let jako 

nezávislý mediální konzultant. Kurz se nakonec nekonal také kvůli mimořádným opatřením. 

Ve středu 11. 11. 2020 v době 17-19 hod. prostřednictvím nástroje ZOOM proběhlo setkání na téma 

„Zastřešující pacientské organizace“ o jehož průběhu nás informoval Mgr. Václav Krása, předseda NRZP 

ČR.   

 

Webový seminář na téma „Zvládání pocitů nejistoty pro onkologicky nemocné„ a to v souvislosti se 

současnou pandemickou situací byl určený onkologicky nemocným, lidem po nemoci nebo jejich 
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blízkým. Seminář vedl PhDr. Ing. Martin Pospíchal z České onkologické společnosti, psychoonkologické sekce 

a proběhl v pátek 13.11.2020 od 17 hodin. Byl zdarma, on-line a tedy nebylo potřeba někam jezdit. Stačilo se 

pouze vzdáleně připojit z klidu domova či nemocnice přes jakýkoliv počítač s 

internetem: https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/o-portalu/zive-prenosy/zvladani-pocitu-

nejistoty-v-soucasne-pandemicke-situaci-webinar-pro-onkologicky/ 

 

Dne 18.11.2020 od 10 hod. se Jana Koželská zúčastnila vzdělávacího  webináře pro pacientské organizace, 

který nám přinesl: 

 JUDr. Lenka Teska Arnoštová, PhD., nás provedla změnami v legislativě pro zdravotnictví, které se 

v současnosti projednávají a které by nám neměly uniknout 

 Mgr. Lucie Ondřichová nám přiblížila novinářovu realitu a prozradila několik důležitých tipů, jak být v 

našich mediálních aktivitách úspěšnější 

 Roman Pavlík se zase zaměřil na nástroje public affairs, které by nám měli pomoci úspěšně oslovovat 

důležité stakeholdery 

 Ing. Antonín Hlavinka Vám aspoň v krátkosti představil budoucnost zdravotnictví – digitální 

zdravotnictví (telemedicínu a ehealth). Budoucnost, která není tak vzdálená a která pokud se dobře 

uchopí a pochopí, by mohla významně pomáhat pacientům.  

 

Dne 23.11.2020 se od 17 hod. Jana Koželská zúčastnila praktického webináře ohledně využití přístrojové 

terapie BEMER na jehož sledování pozvala i další členy spolku. 

Dne 26.11.2020 od 10:00 se konalo online Republikové shromáždění NRZP ČR. 

"Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví"  Přednášky byly určeny jak pro pacienty pro prodělaném 

onkologickém onemocnění, tak i pro jejich blízké nebo i zdravotnické pracovníky. První termín přednášky 

byl 26.11.2020 od 18 hodin a další 2.12.2020 od 16 hodin. Vše probíhalo vzhledem k současné situaci on-line 

formou. Stačilo si jen otevřít stránku na internetu a dívat se. Účast na přednáškách byla zdarma. Zde 

internetový odkaz na přednášky: https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/o-portalu/zive-

prenosy/sila-vztahu-a-jejich-mozny-vliv-na-nase-zdravi-4-prednaska-cyklu-mysliprotirakov/  Seminář vedl 

PhDr. Ing. Martin Pospíchal z České onkologické společnosti, psychoonkologické sekce.   

Dne 3.12.2020 Jana Koželská natáčela prezentaci na MOK Znojmo od 14,20 hod.. 

Vzdělávací akce Pacientského hubu, tentokrát na téma „Jak pořádat online akce“ se Jana Koželská zúčastnila 

ve čtvrtek 3.12.2020 od 17.30 do 19.30 hodin online prostřednictvím Microsoft Teams. Tématem nás 

prováděla Kateřina Švidrnochová.  

Národní rada osob se zdravotním postižením v Brně připravila on-line seminář 

zaměřený na podporu pečujících osob dne 11. 12. 2020  v časovém rozmezí 9.00 - 12. hod. Je určen pro 

všechny, kdo pečují o své blízké, pro osoby, které samy potřebuji péči druhé osoby, pro odborníky i širokou 

veřejnost - zkrátka pro každého, koho zajímá téma péče o blízké v domácím prostředí. PhDr. Lukáš 

Karnet, krajský koordinátor NRZP ČR pro Jihomoravský kraj 

Zrušené veřejné akce v roce 2020 

 

Z důvodu mimořádných opatření kvůli COVID -19 se musely zrušit veřejné akce v Olomouci v nákupním centu 

Galerie Šantovka se měl tradičně konat „Světový den zdraví“ kde ARCUS – onko centrum, z.s. mívá stánek 

s nácvikem samovyšetření prsu a další brožury. Také tradiční  Den zdraví plánovaný v České Lípě  v přízemí 

kulturního centra Crystal v rámci akce „Veletrh zdravého životního stylu, byl přesunut na příští rok.   

 

 

 

https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/o-portalu/zive-prenosy/zvladani-pocitu-nejistoty-v-soucasne-pandemicke-situaci-webinar-pro-onkologicky/
https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/o-portalu/zive-prenosy/zvladani-pocitu-nejistoty-v-soucasne-pandemicke-situaci-webinar-pro-onkologicky/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/prednasky-1/postoj-k-nemoci-a-jeho-mozny-vliv-na-nase-zdravi-pozvanka-na-prednasku/
https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/mysliprotirakovine/prednasky-1/postoj-k-nemoci-a-jeho-mozny-vliv-na-nase-zdravi-pozvanka-na-prednasku/
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Mezinárodní onkologický kongres 2020 Znojmo 

 
Prezident kongresu byl MUDr. Dalibor Štambera, FEBU a tajemníkem kongresu MUDr. Milan Vantuch.  

Za ARCUS – onko centrum, z.s.: Jana Koželská, předsedkyně, Nositelka Ceny Olgy Havlové.  

 

Záštitu nad kongresem převzala předsedkyně Výboru pro zdravotnictví 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková, CSc..     

 

Ve dnech 2.10. - 3.10. 2020 měl proběhnout 15. ročník Mezinárodního 

onkologického kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře.  Kongres byl 

akreditovaný pro lékaře a pracovníky ve zdravotnictví. Program byl vhodný i 

pro onkologické pacienty. Lékaři se mohli registrovat přes IPVZ, Kód akce: 

212002270: https://www.ipvz.cz/vzdelavaci-akce/55157-mezinarodni-

onkologicky-kongres-znojmo . 

Registrace byla zajištěna u České asociace sester, z.s.  pod číslem 322/2020,  byla určena pro všeobecné sestry, 

praktické sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, 

zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické záchranáře, farmaceutické asistentky, zdravotně sociální 

pracovníky a radiologické pracovníky. 

Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 4.12. - 5.12.2020  

Přenos se živě vysílal pro veřejnost prostřednictvím facebooku  Arcus - onko. Byl také pořízen 

záznam, který bude možno shlédnout kdykoliv později. Věříme, že touto formou se nám podaří 

navázat na tradici onkologických kongresů konaných touto dobou ve Znojmě za účasti 

veřejnosti. Předsednictvo kongresu se sešlo v pátek 4. 12. po 17.00 h., kdy také bylo provedeno 

zkušební připojení účastníků kongresu přes platformu webex. 

Pro veřejnost a pro sponzory byl videostream z kongresu umístěn na facebookovém profilu Arcus Onko Centra, 

kde je ho bylo možné shlédnout v průběhu konání kongresu i po jeho skončení. Obecný odkaz na Arcus Onko 

Centrum je: https://www.facebook.com/ARCUS-ONKO-Centrum-1541758819413181  

Dále je na FB událost https://www.facebook.com/events/428508184823667  na které probíhalo v sobotu od 9 

hodin živé vysílání z kongresu. Přednášky z MOK Znojmo 2020 vyšly na DVD 

 

Organizátoři kongresu: 

 

                                     

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/ARCUS-ONKO-Centrum-1541758819413181
https://www.facebook.com/events/428508184823667


 

stránka 12/20 
 

 
 

Benefiční akce 2020 
 

 

Tradiční benefiční akce Rockové léto proběhla ve 

venkovním areálu Olše v Července u Litovle  v sobotu 

dne 18.7.2020. Akce začala již ve 12,00 hod.   

 

V programu vystoupily bez nároku na honorář kapely Ortel, 

Perseus, Alžběta, Sarkonia, Headfire a poprvé také Kapriola, 

Roxor a Hysteria. Účastníci mohli využít neomezenou 

degustaci piva  moravských pivovarů: Litovel, Velkorakovský 

minipivovar, Chomout minipivovar, Zlosin minipivovar a 

minipivovar Syrovar. Nechyběly ani fascinující vizuální efekty 

Ohňové show Adversarios. Samozřejmostí bylo i bohaté 

občerstvení od pana Soukupa a rovněž i program pro děti. Na 

místě byly také drobné dárkové předměty, jejichž koupí šlo 

také podpořit dobročinné účely. V rámci akce proběhla soutěž s 

Bohdankou a Jitkou o kosmetické balíčky. Jako loni měla 

stánek s tetováním paní Ševčíková.  

 

 

Dárci  a partneři benefiční akce 18.7.2020 Červenka u Litovle 

 

Kapela ORTEL, Perseus, Alžběta, Sarkonia, Headfire, Kapriola, Roxor, Hysteria a Adversarios - 

ohnivá show, Obec Červenka, Párty – S – Production s.r.o., OSA, Bohdana Petrášová, 

SUQESTO s.r.o. Olomouc, Vojtěch Kolaja Těmice- Pivovar Syrovar, Pivovar Chomout s.t.o., Pivovar 

Litovel, Pivovar Heineken, Velkorakovský minipivovar, Pivovar Zlosin s.r.o., Fontána Kroměříž, 

Pavel Soukup, Radim Bohůnek, UNITED – BAKERIES a.s., Hejný – Caffé a drinks.r.o., JOHNNY 

SERVIS s.r.o., Jan Vavrda Červenka, Makovec a.s. – maso, uzeniny, Globus Olomouc, Vrtal 

Olomouc, SDH Uničov, MADE Group, ZD Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Ludvík 

21, Jednota Zábřeh – Coop, ZOD Ludmírov, PRIMA PACK Olomouc, GEMO a.s., Bc. Jaroslava 

Petřeková, Cábová Jitka, Fialová Blanka, Jarmila Panáčková, Dana Štenclová, Iva Kohoutová, 

Vítězslav Procházka, Dana Stančíková, dobrovolníci ARCUS – OC, TATO Ševčíková,  PESTAN, 

Jaromír Drábek a další. 

   

Mediální partneři: 

IC Olomouc Horní náměstí, TIC Litovel, Hudební knihovna. 

Těmto všem patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni, za 

pomoc formou služeb a za materiální pomoc. 
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Rekondičně edukační a ozdravné pobyty 2020 
 

Projekt „ Rekondičně edukační pobyty se zdravotním programem pro pacienty po ukončené 

onkologické léčbě“. 

Cílem projektu bylo zrealizovat tři týdenní rekondičně edukační pobyty se zdravotním programem 

pro pacienty po ukončené léčbě viz tabulka. Jednalo se zejména o seniory chronicky nemocné a 

zdravotně postižené, kteří prodělali základní onkologickou léčbu – chirurgickou, ozáření či 

chemoterapii nebo protonovou či biologickou léčbu. Nejednalo se o rekreaci, ale o pobyt, který měl 

zvýšit jejich tělesnou a psychickou odolnost. Proto nedílnou součástí byl odborný program. Tímto 

projektem výrazně zvyšujeme kvalitu jejich života a účastníky pobytu vedeme k aktivní účasti na 

zlepšení vlastního zdravotního stavu.  

 
Díky dotaci z MZ ČR jsme mohli realizovat rekondičně edukační pobyty v Harrachově. V programech pobytů 

bylo dostatek tělesné aktivity: ranní rozcvičky, plánované vycházky v čistém a krásném prostředí. Po večeři 

probíhaly odborné přednášky edukačního charakteru, do kterých se zapojovali účastníci aktivně jednak dotazy 

nebo vzájemně se učili např. praktickému ošetření lymfedému. Na pobytu jsme měli zajištěný odborný 

doprovod a v programu vystoupili: MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Petr Polievka, MUDr. Jan Grulich, 

MUDr. Hana Levitusová, lymfoterpeut Robert Zítko, Mgr. Marečková Gabriela, Bohdana Petrášová, cvičení 

s Mgr. Alenou Janeckou. Velmi obohacující byla výměna zkušeností účastníků z celé ČR. Účastníci vyplnili i 

dotazník, z kterého jsme zjistili, jak byl pobyt přínosný z hlediska fyzické kondice, zlepšení psychického stavu a 

zdravotní gramotnosti.  

 

Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2020 z dotace MZ ČR 

Místo  Termín Počet onko 
z dotace  

Účast 

Karlovy Vary, Sanatorium Kriváň – pobyt 
přesunut 2x :z termínu 25.3.- 1.4.2020 a 
14.11.- 21.11.2020  

7.11. – 14.11.2020 35 0 

Harrachov, Hotel INN 22.08. – 29.08.2020 
29.08. - 05.09.2020 

40 22 
17 

Hotel Mědínek. Kutná Hora přesunut 
z termínu 8.11. -15.11.2020 

18.10. - 25.10.2020 25 0 

Celkem  100 39 

 

Od 25.3. do 1.4. 2020 měl proběhnout rekondičně edukační pobyt v Karlových Varech, součástí 

pobytu pro onkologické pacienty byly také připravené přednášky s ošetřením od lymfoterapeuta 

Roberta Zítka, MUDr. Petra Polievky, Michaely Šandové a dalšími. Kvůli vyhlášení výjimečného 

stavu v důsledku KOVID -19 byl tento pobyt přesunut na termín 14.11. – 21.11.2020 a pak 7.11. -

14.11.2020. Je nám líto, že ani jeden z uvedených termínů se nemohl zrealizovat kvůli mimořádným 

opatřením. 
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Smutné události  

Dne 7.2.2020 proběhlo poslední rozloučení ve 13,30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci. Ve čtvrtek 

30.1.2020 zemřel uznávaný pneumolog, přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP 

Olomouc Prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc. Přednášel opakovaně také na akcích ARCUS – onko centra,z.s. a 

organizoval skvělé akce.  

Dne 13.2.2020 nás opustila Marie Laniková, předsedkyně ISIS Opava, s kterou jste se měli možnost setkat také 

na akcích ARCUS – onko centra,z.s. 

 
 

Mezinárodní spolupráce 

 

V rámci členství v European Cancer Patient Coalition jsme vyplňovali požadované dotazníky. Také 

během roku 2020 jsme pracovali na rozšiřování Pařížské charty proti rakovině v České republice. 

Chceme, aby si Česká republika, která v řadě diagnóz nádorových onemocnění vede mezi ostatními 

evropskými státy, plně uvědomila závažnost problému a aktivně se zapojila do jeho řešení.  

Zajistili jsme účast našeho zástupce Ludmilu Viternovou do Bruselu ve dnech 5.6. -7.6.2017 na 

setkání v Evropském parlamentu v Bruselu, který tuto cestu hradil. Cílem bylo setkání se s 

Evropskými zastřešujícími se organizacemi a možnosti širší spolupráce. 

Jana Koželská prezentovala projekty ARCUS - OC na Summitu pacientských sdružení "Act Together 

Against Cancer" ve dnech 12.12. -13.12.2017 v Athénách (Řecko). Toto setkání bylo inspirací pro 

další práci na projektech pomoci onkologickým pacientům a také  navazovalo na setkání 13.6. - 

14.6.2016 ve Varšavě pod názvem "Act Together Against Cancer"  a  23.9. - 25.9. 2015 ve Vídni akce 

pod názvem „Act Together Against Lung Cancer – Central“and Eastern Europe Forum of Cancer  

Patient Organizations. 

V rámci mezinárodní spolupráce také připravujeme program na Mezinárodní onkologický kongres ve 

Znojmě s odborníky z oblasti onkologie ze Slovenska. Paní Alexandra Hladká nám zajišťovala 

korespondenci v rámci našeho členství v mezinárodní pacientské organizaci EPCC. Ve spolupráci 

s Annou Koželskou  jsme pomohli na Sardinii  s odbornými konzultacemi českým a slovenským 

ženám, kde úroveň zdravotní péče je horší než v ČR. 

 
 
 

 Mediální spolupráce 
 

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí 

V roce 2020 jsme monitorovali několik desítek článků v různých novinách a časopisech. Také jsme se 

zúčastnili natáčení rozhlasových pořadů a spotů na benefiční akce. Odkazy na články, na rozhlasové 

relace, na reportáže z různých televizních pořadů jsme průběžně zveřejňovali na těchto webových 

stránkách: arcus-oc.org . 

 

Z historie: 

 
Dne 9.11.2017 od 21,20 hod. jste mohli sledovat pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou na ČT 1, kterého se 

aktivně zúčastnila i Jana Koželská s dalšími pacienty a příznivci ARCUS – onko centra,z.s. 
 
Jana Koželská se vyjádřila k hladovce pana Pomeje: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/217411030520025/
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https://www.expres.cz/jiri-pomeje-rakovina-0rz-/celebrity.aspx?c=A171229_145109_dx-

celebrity_terka 
Zajímavé reportáže z činnosti jste mohli sledovat v různých médiích. 

Ukázka z benefiční akce 25.11.2016 v Mohelnici:   https://www.youtube.com/watch?v=cVWz_9a9GHs 

 

Pro ty, kteří neviděli 29.10.2016 čtvrteční živé vysílání na Čt 1 Máte slovo s Michaelou Jílkovou na téma: 

Léky – cena, ne/dostupnost, připravované změny v novele apod., hostem v pořadu byla předsedkyně ARCUS – 

OC Jana Koželská: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/216411030520024/ 

 

 V 8,35 minutě, je reportáž ČT, která se odvysílala 8.6.2016, o pokračování protestu proti zahájení těžby 

vápence na Bouzovsku http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-

ostrava/416231100030608-udalosti-v-regionech 

 

25. 2. 2016  ČT Ostrava natáčela reportáž o našem protestu proti zahájení těžby vápence na Bouzovsku. 

Začátek  v 9,50 min. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava  

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990225-udalosti-

v-regionech – začátek v 10,38 min. 
Seminář „Spolu proti rakovině“  2.2.2016 Olomouc http://www.tvmorava.cz/clanek/1509/spolu_proti_rakovine 

 

Mohelnická televize – Benefiční akce 18.12.2015  Mohelnice https://www.youtube.com/watch?v=PYzp4Pa5irs 

 

Česká televize – Události 11.5.2015 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100511/obsah/399835-pribyva-pacientek-s-

rakovinou-plic 

 

TV Prima – zprávy (od 11. minuty) 11.5.2015 http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1152015 

 

Dne 29. 3. 2013 od 12,30 hod. na ČT 1 v pořadu Sama doma vystoupila Jana Koželská na onkologické téma. 

Diváky také pozvala na benefiční akci Rockové velikonoce 30. 3. v Litovli a informovala o programech pomoci 

onkologickým pacientům včetně odpovědí na jejich dotazy. Blíže www.arcus-oc.org, kde se lze dostat i na 

video z tohoto pořadu. 

 

Obnovená premiéra dokumentu O neumírání 

Po třinácti letech Alena Činčerová natočila dokument O neumírání, který měl v roce 2011 obnovenou 

premiéru, která byla v úterý 16. 8 večer ve 21.55 na ČT 2 a ve čtvrtek 18. 8. dopoledne v 9.40 a na ČT 2. Více 

na:http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500033-o-neumirani-a-

zazracnem-vyleceni/. Paní Alena Činčerová se pokusila vystopovat další osudy všech hlavních protagonistů a 

tady je výsledek z řad našich onkologických pacientů. 

Reportáž na ČT 1 dne 4. 2. 2010 v pořadu Události z regionů od 18 hod. 

 

Česká televize natočila o našem centru dokumentární film. V roce 2001 jsme zajistili nakopírování videokazety 

s tímto pořadem a začali jsme ji distribuovat do 50 zdravotnických zařízení, kde se stala součástí léčebného 

procesu a pomáhá pacientům se zhoubným nádorovým onemocněním najít svou plnohodnotnou pozici ve 

společnosti zdravých lidí a posiluje je v jejich pro ně nezvladatelné životní situaci. Dalším pořadem, který se 

točil na ozdravném pobytu v Chorvatsku III., je dokument určený pro televizní vysílání a i pro další účastníky 

ozdravných pobytů.  

 

ARCUS – OC se také podílelo na natáčení několika pořadů Klíč, pořadů A, různá vystoupení v pořadu Sama 

doma. Tyto dokumenty jsme promítali na našich akcích v roce 2007 a také jsme je pořídili na DVD. 

Zamyšlení nad duchovní příčinou nemocí a pozoruhodně otevřená a upřímná svědectví žen, které vítězí v boji 

s rakovinou, jsou námětem nového dlouhometrážního dokumentu režisérky a scénáristky PhDr. Svatavy Marie 

Kabošové, měl premiéru na TV NOE.  Autorka zaznamenávala výpovědi žen již od roku 1999. Její film z cyklu 

Curriculum vitae „Když jde o život“ /ČT, 1999/ motivoval řadu pacientek k pozitivní změně. Další dokument 

pod názvem TABU-BU.  

 

https://www.expres.cz/jiri-pomeje-rakovina-0rz-/celebrity.aspx?c=A171229_145109_dx-celebrity_terka
https://www.expres.cz/jiri-pomeje-rakovina-0rz-/celebrity.aspx?c=A171229_145109_dx-celebrity_terka
https://www.youtube.com/watch?v=cVWz_9a9GHs
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/216411030520024/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030608-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030608-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990225-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990225-udalosti-v-regionech
http://www.tvmorava.cz/clanek/1509/spolu_proti_rakovine
https://www.youtube.com/watch?v=PYzp4Pa5irs
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100511/obsah/399835-pribyva-pacientek-s-rakovinou-plic
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100511/obsah/399835-pribyva-pacientek-s-rakovinou-plic
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1152015
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500033-o-neumirani-a-zazracnem-vyleceni/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500033-o-neumirani-a-zazracnem-vyleceni/
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Významná ocenění 
 

- Dne 3. května 1999 byla Jana Koželská, ředitelka ARCUS – OC Česká Lípa, oceněna Cenou 

Olgy Havlové. 

- Dne 16. prosince 2001 byla Jana Koželská, ředitelka ARCUS  -  ONKO CENTRA Česká Lípa, 

oceněna prestižní cenou WALD PRESS AWARD, kterou převzala v prezidentském salonku 

v Rudolfinu v Praze.  

- Dne 26. února 2002 byla Ilsa Pliczková, místopředsedkyně ARCUS – ONKO CENTRA Česká 

Lípa, oceněna sociální cenou TILIA. 

Významná ocenění 
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ředitelka ARCUS – OC Česká Lípa, 
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Dne 16. prosince 2001 byla Jana Koželská, 

ředitelka ARCUS – ONKO CENTRA Česká 

Lípa, oceněna prestižní cenou WALD PRESS 

AWARD, kterou převzala v prezidentském 

salonku v Rudolfinu v Praze 

 

 

Dne 26. února 2002 byla Ilsa Pliczková, 

místopředsedkyně ARCUS – ONKO 

CENTRA Česká Lípa, oceněna sociální 

cenou TILIA 

 

 

Nominace na Cenu Mosty 2010 

17. 3. 2011 Kroměříž 

 

MUDr. Milena Wittnerová 

Cena Sdružení léčebných lázní v Karlových 

Varech 6. 5. 2011 

 

 

 

Sestra roku 2010 

Marie Čechová 

Praha 22. 2. 2011 

 

 

Lékařka Milena Wittnerová se dříve věnovala i výzkumu vlivů karlovarských pramenů na vředovou 

chorobu. Za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství ve Varech převzala cenu Sdružení léčebných lázní. 

Doktorka Milena Wittnerová má lví podíl na tom, že lázeňské domy v celé zemi už dvacet let léčí také 

onkologické pacienty. 

 
Na Den dobrovolníků proběhlo v obřadní síni liberecké radnice ocenění 

nejlepších dobrovolníků Libereckého kraje „Křesadlo 2005“. „Je to cena pro 

obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Jde o lidi pomáhající těm, kteří se 

ocitli ve složité situaci, většinou se zdravotními obtížemi. Jsou jim oporou a 

s nimi se necítí tak sami,“ uvedl v úvodu slavnostního setkání liberecký primátor 

Jiří Kittner, který nad akcí převzal záštitu. V Libereckém kraji bylo nominováno 

čtrnáct osobností, mezi nimi paní Marie Hovorková z České Lípy. Na snímku je 
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při převzetí certifikátu a dárku z rukou primátora Ing. Kittnera. Maruška Hovorková, sama zdravotně 

postižená, pomáhala dalším zdravotně postiženým v České Lípě.   

                               

Pařížská charta proti rakovině 

Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na obranu 

práv pacientů a organizací a podniků zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního 

Světového summitu proti rakovině. 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. 

 

Fotogalerie 

      

 

Poděkování a dárci v roce 2020 
 

Děkujeme Úřadu vlády ČR a Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany za podporu 

našeho projektu „Edukační pacientský program ONKO“. Dále Ministerstvu zdravotnictví ČR za 

podporu projektu „Rekondičně edukační pobyty se zdravotním programem pro pacienty po ukončené 

onkologické léčbě z ČR“. 

       
JEŽEK SOFTWARE s.r.o. a další, kteří nechtěli být zveřejněni. 

 

Dárci  a partneři benefiční akce 18.7.2020 Červenka u Litovle 

 

Kapela ORTEL, Perseus, Alžběta, Sarkonia, Headfire, Kapriola, Roxor, Hysteria a Adversarios - 

ohnivá show, Obec Červenka, Párty – S – Production s.r.o., OSA, Bohdana Petrášová, 

SUQESTO s.r.o. Olomouc, Vojtěch Kolaja Těmice- Pivovar Syrovar, Pivovar Chomout s.t.o., Pivovar 

Litovel, Pivovar Heineken, Velkorakovský minipivovar, Pivovar Zlosin s.r.o., Fontána Kroměříž, 

Pavel Soukup, Radim Bohůnek, UNITED – BAKERIES a.s., Hejný – Caffé a drinks.r.o., JOHNNY 

SERVIS s.r.o., Jan Vavrda Červenka, Makovec a.s. – maso, uzeniny, Globus Olomouc, Vrtal 

Olomouc, SDH Uničov, MADE Group, ZD Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Ludvík 

21, Jednota Zábřeh – Coop, ZOD Ludmírov, PRIMA PACK Olomouc, GEMO a.s., Bc. Jaroslava 

Petřeková, Cábová Jitka, Fialová Blanka, Jarmila Panáčková, Dana Štenclová, Iva Kohoutová, 

Vítězslav Procházka, Dana Stančíková, dobrovolníci ARCUS – OC, TATO Ševčíková,  PESTAN, 

Jaromír Drábek a další. 

   

Mediální partneři: 

IC Olomouc Horní náměstí, TIC Litovel, Hudební knihovna. 

Těmto všem patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni, za 

pomoc formou služeb a za materiální pomoc. Sponzory jsme také zveřejnili na http://arcus-oc.org/. 

http://www.jezeksw.cz/
http://arcus-oc.org/
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Finanční zpráva 2020 
 

Daňové přiznání je zveřejněné na:.      Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

(justice.cz)  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=66510810&subjektId=813785&spis=872396
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=66510810&subjektId=813785&spis=872396
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Foto Seminář Praha 4.2.2020 

 

 
  
 
Foto Benefiční akce 18.7.2020 Červenka u Litovle 

 

 

Harrachov 2020 

 

 


