
Úmrtnost na rakovinu je
v Česku celkově nadprůměrná
Podle statistik Organizace pro
hospodářskou spolupráci a
rozvoj (OECD) je odhadované
pětileté přežití u vybraných
onkologických onemocnění v
Česku nižší, než je průměr ze-
mí OECD. Naopak úmrtnost
na rakovinu je v České repub-
lice celkově nadprůměrná. „I
přes nesporný pokrok v infor-
movanosti a samotné onkolo-
gické péči je zřejmé, že v Čes-
ké republice máme ve vztahu
k prevenci rakoviny a v léčbě
onkologických pacientů stále
co dohánět,“ říká Jana Kožel-
ská, předsedkyně onkologic-
kého centra Arcus, nositelka
Ceny Olgy Havlové a signa-
tářka Pařížské charty proti
rakovině.

Chybí prevence
V České republice žije více než
450 000 pacientů se zhoubný-
mi nádory. Ročně je diagnos-
tikováno na 80 000 zhoubných
novotvarů, přes 27 000 onko-
logických pacientů každoroč-
ně umírá. Komplexní přístup
ke snižování rizikových fak-
torů souvisejících se vznikem
nádorových onemocnění u

nás ale chybí. „Postrádáme
aktivní budování systému
prevence související se včas-
nou diagnostikou a možností
okamžitého zahájení léčby
tím nejúčinnějším lékem. Ta-
ké bychom uvítali cílenou
mezirezortní spolupráci mezi
Ministerstvem zdravotnictví
a Ministerstvem práce a soci-
álních věcí, vedoucí přede-
vším ke zkvalitňování života
onkologických pacientů a je-
jich rodinných příslušníků,“
komentuje aktuální stav sys-
tému Jana Koželská.

Pacienti i rodinní přísluš-
níci trpí nedostatkem financí
kvůli výpadku zaměstnání,
který je však často zbytečně
dlouhý, protože zaměstnava-
telé neumějí vycházet takto
nemocným zaměstnancům
vstříc, například prací z do-
mova, zkrácenou pracovní
dobou nebo jinými vhodnými
opatřeními.

Moderní léčba je
hůře přístupná
Podle Koželské je problema-
tický také přístup k nejmo-
dernějším formám léčby. Ně-
které dnešní moderní léky
umožňují léčit i bez chemote-
rapie, která je velkým strašá-
kem pacientů a způsobuje
značné snížení kvality života i

největší výpadky z pracovní-
ho procesu. „Na trhu jsou již
dostupné léky zaměřené na
vyšší komfort léčby, s čímž
souvisí také kvalita života.
Jedná se například o persona-
lizovanou léčbu, která je pří-
mo šitá na míru určité skupi-
ně pacientů s určitou genovou
mutací, například u rakoviny
plic. Příkladem je i léčba na-
nočásticemi nebo léčba biolo-
gická. Tyto metody jsou ale fi-
nančně nákladné.“

I Česká onkologická spo-
lečnost přiznává, že dostup-
nost moderní léčby je u nás

komplikovaná. Proto je velmi
vítané vyjádření prof. MUDr.
Rostislava Vyzuly, předního
onkologa a předsedy Výboru
pro zdravotnictví Poslanecké
sněmovny, který přislíbil ak-
tivitu zdravotnického výboru
při jednáních s odbornými
společnostmi a zdravotními
pojišťovnami, která by měla
vést k vyšší dostupnosti no-
vých a moderních léčiv pro
pacienty. (mp)

ARCUS

Pařížská charta
proti rakovině

Dne 4. února 2000 se na Paříž-
ské radnici sešla více než stov-
ka zástupců vlád, sdružení na
obranu práv pacientů a orga-
nizací a podniků zapojených
ve výzkumu rakoviny při pří-
ležitosti prvního Světového
summitu proti rakovině. Své
úsilí vymýtit tuto zákeřnou
nemoc z naší planety stvrdili
podepsáním Pařížské charty
proti rakovině, která zahájila
první mezinárodní kampaň
proti rakovině nového tisíci-
letí. Jejím cílem je zlepšit
léčbu a výzkum nádorových
onemocnění všude ve světě a
umožnit pacientům dobrou
informovaností bojovat s ne-
mocí. (r)

Sdružení ARCUS
Občanské sdružení ARCUS –

ONKO CENTRUM bylo založeno
v roce 1993. Pomáhá onkologic-
kým pacientům a jejich rodinám
zvládnout těžké okamžiky a na-
bízí pomocnou ruku, konzultace,
poradenství a další užitečné
služby. V současné době má AR-
CUS – ONKO CENTRUM přes ti-
síc členů. Zakládající členkou a
předsedkyní představenstva je
Jana Koželská, nositelka Ceny
Olgy Havlové, signatářka Paříž-
ské charty proti rakovině.
Více najdete na:
www.arcus-oc.org

Absolventi těžko
shánějí práci

Uchazeči o zaměstnání si mohli
vloni vybírat z desítek tisíc pra-
covních pozic. Například obor
informační technologie si nevedl
špatně. Zaměstnavatelé v tomto
oboru otevřeli podle dostupných
zdrojů 9,3 procenta pozic, a
umístil se tak na druhém místě,
za prodejem a obchodem. Situaci
poznamenala dlouhodobá recese
v ekonomice. V tomto roce se
očekává ve vývoji mezd mírná
stagnace, lépe se bude ale podle
průzkumů dařit softwarovým

architektům, IT konzultantům či
bezpečnostním specialistům.
Přestože se vždy sejde na úřa-
dech práce po celé zemi mnoho
mladých absolventů, letošní po-
čet je značný. Úřad práce má ve
své evidenci téměř 600 tisíc lidí,
z toho kolem 100 tisíc Čechů do
24 let. Míra nezaměstnanosti
mladých lidí se v Česku pohybuje
okolo dvaceti procent. Průměrná
byla koncem loňského roku 8,2
procenta bez ohledu na věk.
Volných míst měl úřad práce k
dispozici kolem čtyřiceti tisíc,
vhodných pro absolventy jich
bylo pouze kolem deseti tisíc.
Obecně česká ekonomika již sice
překonala recesi, ale k výrazné-
mu růstu zaměstnanosti má te-
prve namířeno. (kaš)

STATISTIKASlavné vily Ústeckého kraje: Kindlova vila
Karel Kindl si osobně vy-
projektoval a postavil vilu,
která mu měla být bytem a
zároveň zázemím jeho pod-
nikání. Tento mostecký
dům měl pravděpodobně
sloužit i jako určitý předob-
raz možností a schopností
Kindlovy firmy, která se za-
čínala etablovat v pohrani-
čí. Architekt se musel vy-
rovnat s poměrně obtížným
terénem, protože dům je
koncipovaný do prudkého
svahu. Než se přistoupilo k
vlastní stavbě, musel být te-
rén samotného pozemku
výrazně upraven.

Obytné místnosti jsou situ-
ovány k jihu, tudíž do ulice se
dům otevírá postranní fa-
sádou s jednoduchými čtver-
covými okny. Vstup je
umístěn do zahrady a
situován k východu.
Architekt jej nekonci-
poval symetricky na
střed domu, nýbrž mírně
asymetricky. Při bližším
prozkoumání zjistíme, že
jde o rafinovanou hru s po-
měrem zlatého řezu. Vnitř-
ní uspořádání je poměrně
jednoduché. Místnosti v pří-
zemí jsou striktně odděleny a
lze se do každé z nich dostat
právě jen přes předsíň. Tva-
rosloví, které architekt pou-
žívá v exteriéru, je kombinací

některých
tradičních prvků,

které modifikoval v rámci do-
znívajícího obloučkového ku-
bismu. Výrazná je mohutná
římsa, vstup se sloupy, jejichž
hlavice jsou právě určitou
modifikací rondokubismu,
podobně jako motiv oblouku,
který se opakuje ve zděném

zábradlí. Tentýž motiv po-
užil architekt i jako mo-
hutný froton nad vstupem
do domu z terasy obytné-
ho patra. Cit pro jemný
detail prokázal autor v
zakončení štítu do uli-
ce. Přívětivý dojem
umocní i původní ba-
revnost fasády, která
je kombinací barev
okrové a červeno-
hnědé, přičemž
druhá z nich fun-
guje jako kreslíř-
ská linka podtr-

hující architektonické de-
taily.

Karel Kindl uváděl na pro-
jektech svou firmu s přípisem
„dříve Ing. Josef Kindl“. Jaký
byl příbuzenský poměr obou
mužů s přesností nevíme, ale
mohlo by jít o bratry, kteří by-
li syny pražského stavitele Ja-
na (Johanna) Kindla. Další
osudy Karla Kindla nejsou s
přesností známy. (tp)

b Kindlovu vilu najdete v ulici
Maršála Žukova v Mostě.
b Stavebníkem i architektem
byl Karel Kindl
b Je ovlivněna kubismem a po-
stavena byla v roce 1925.
b Ukázka je z publikace Slavné
vily Ústeckého kraje, více infor-
mací na: www.slavnevily.cz. Nabídka zboží platí do 9. 2. 2014 nebo do vyprodání zásob. 
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6. ÚNORA

RŮŽOVÉ 
HROZNY
1 kg
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KEŘÍKOVÁ RAJČATA
1 kg

FLORIAN
různé druhy
150 g, 100 g = 4,60 Kč

UZENÝ LOSOS
plátky
200 g, 100 g = 49,95 Kč

ŠVÝCARSKÝ SALÁT
150 g, 100 g = 7,93 Kč

9990
SUPER CENA
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