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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,
v letošním roce naše sdružení slaví již 21 let práce ve prospěch onkologických pacientů
a jejich rodin. Také v roce 2014 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.
Jak již víte, od roku 2008 pořádáme ozdravné pobyty zcela bez dotace a protože
neočekáváme zásadní změnu, byly všechny pobyty v roce 2014 bez příspěvku z
dotací, takže se na ně nevztahovala žádná omezení. Je však vidět podle přihlášených
účastníků, že je společenská situace velmi vážná a lidé mají strach o práci a co budou dělat,
když onemocní. Proto také mnohem méně lidí si může dovolit jezdit na rekondiční pobyty,
byť by jim byly velkým přínosem.
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.
I v roce 2014 jsme se snažili omezit výdaje, aby byly co nejnižší. V loňském roce jsme
uspořádali tři benefiční akce a z nich nejlépe dopadla akce v Lošticích.
Doufáme, že v tomto roce prolomíme smůlu a podaří se nám zrealizovat tři připravené
benefiční akce.
Velký dík patří nejenom sponzorům ale i dobrovolníkům z řad onkologických pacientů
a to zejména těm, kteří nám pomáhají v našich centrech.

V Karlových Varech 20. 6. 2015
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Jana Koželská
předsedkyně představenstva
nositelka ceny Olgy Havlové
signatářka Pařížské charty proti rakovině

Vznik organizace
V roce 1993 bylo z iniciativy samotných onkologických pacientů založeno Středisko pro
zdraví a na ochranu práv onkologických pacientů – ARCUS, nyní pod změněným názvem
ARCUS – ONKO CENTRUM pokračuje v posláních a cílech, které si tato organizace vytyčila
při svém vzniku.

Organizační struktura
Název:

ARCUS - ONKO CENTRUM

Statut:

Občanské sdružení

Sídlo:

Ješov 24,783 24 Slavětín

Územní působnost:

Česká republika

Vznik:

28. 5. 1993

Registrace:
IČO:

u MV ČR VS/1-20864/93-R - 28. 5. 1993
482 825 02

Předsedkyně představenstva:
Číslo účtu:
Mobil:
E-mail:
Internetová prezentace:

Koželská Jana
264503824/0600 GE Money Bank a.s., Olomouc
603 533 288, 604 258 100
info@arcus-oc.org
jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org

Představenstvo v roce 2014
Předsedkyně představenstva:

Jana Koželská

Místopředseda představenstva:

Ilsa Pliczková do úmrtí 26. 9. 2010
Vladimír Vařeka od 23. 10. 2010
další členové představenstva:
MUDr. Milena Wittnerová od 23. 11. 2008
Marie Čechová od 23. 11. 2008
MUDr.Dalibor Štambera od 8. 11. 2013
1.náhradnice Lenka Sehnalová od 8. 11. 2013
2.náhradnice Libuše Tauchmnannová od 8. 11.
2013
Z historie představenstva:
PhDr. Jana Filáčková od 17. 5. 2005 do 23. 11.
2008
Marie Hovorková do 23. 11. 2008 – potom jako
náhradnice do 8. 11. 2013
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Věra Kořánová do 23. 11. 2008
Vladimír Vařeka od 23. 11. 2008 do zvolení
místopředsedou
Jaroslava Ducká od 23. 11. 2008 jako náhradnice a
od 23. 10. 2010 členka představenstva do 8. 11.
2013
Jana Marečková od 23. 11. 2008 jako náhradnice
do 8. 11. 2013
Anna Kubová od 23. 11. 2008 jako náhradnice do
úmrtí

Kancelář ARCUS – ONKO CENTRA v roce 2014
Výkonná ředitelka:
Účetní:
Další pracovníci a dobrovolníci na
projektech:

Překlady:
Odborná garance:

Jana Koželská
Andrea Kuhnová
Česká Lípa:

Angela Svobodová

Znojmo:

Marie Čechová
Jaroslava Ducká
Květoslava Poláková

Ješov:

Vladimír Vařeka

Alexandra Hladká, Tanya Raková

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
MUDr. Dalibor Štambera
MUDr. Milena Wittnerová

Další dobrovolní spolupracovníci v roce 2014:
Hana Cathala, Bruno Brych, Lenka Sehnalová, Eva Mišianiková, manželé Pluskalovi,
Vladimír Vařeka ml., Denisa Vařeková, Josef Koutný ml., Darina a Jaroslav Balatkovi,
Andrea Koutná, Adéla Langerová, Vlasta Ratajová, Angela Svobodová, Ing. Jan Martínek,
RNDr. Alena Nová, Marie Svatková, Robert Zítko, rodina Muzikantova, rodina Pluháčková,
Yveta a Standa Vykydalovi, Jana Stachová s manželem, Michal Balatka, Petra Forstová,
Zdeněk Bubeník, Gabriela Sušánková, Petr a Alena Theuerovi, Charita Zábřeh, Miluše
Havlisová, Antonín Zavadil, Stanislav Čanda, Jarmila Daňková, Eva a Zdeněk Ševčíkovi,
Tomáš Tyl, Tomáš, Romana a Lukáš Noskovi, Anna Koželská, Dagmar Podešvová, Vladimír
Juriček, hasiči z Uničova a další, kteří nechtěli být jmenováni.
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Informace o členské základně
Členská základna ARCUS – ONKO CENTRA je z 92% tvořena ženami a 8% dotujících členů
jsou muži. Z geografického hlediska je působnost ARCUS – ONKO CENTRA Česká Lípa
celorepubliková, přičemž 60% členů je z Čech a 40% členů z Moravy. Činnost se i v roce
2012 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. 2014 byl 701 členů, z toho onkologických pacientů
692. V tomto roce nás opustilo mnoho významných členů z důvodu úmrtí.

Poslání a cíle organizace
Posláním ARCUS - ONKO CENTRA je zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické
pacienty ve spojení se snahou zvyšovat informovanost nejširší veřejnosti o možnostech
prevence a léčby nádorových onemocnění.
Deset hlavních cílů ARCUS – ONKO CENTRA
-

účinně předcházet vzniku a rozvoji nádorových onemocnění
prohlubovat kvalitu života onkologických pacientů
pořádat dlouhodobé rekondiční pobyty, vzdělávací semináře a ozdravné pobyty v
zahraničí pro onkologické pacienty s možností účasti rodinných příslušníků a přátel
rozšiřovat informace o právech pacientů a o službách, jež jim mohou být k dispozici
připomínkovat zákonná nařízení s cílem zajistit pacientům a jejich rodinám
přijatelný životní standard
prosazovat zlepšení následné dlouhodobé péče
rozšiřovat nabídku a zlepšovat kvalitu protetických pomůcek pro ženy po ablaci
mammy
získávat firmy, instituce a společenské organizace pro vzájemnou spolupráci
prezentovat svou činnost v masmediích
navazovat kontakty a spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi v České
republice
budovat a rozvíjet mezinárodní styky
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Práce s veřejností - projekty
Zdravotní a vzdělávací programy:
Publikační činnost a ediční a informační činnost v rámci EPP ONKO
Vydáváním občasníku ARCUS, jsme nadále přispívali ke zvýšení informovanosti v oblasti
zdraví.
V našem informačním zpravodaji jsme se zaměřovali na informace, které se týkaly
následujících oblastí: prevence rakoviny, léčby nádorových onemocnění, práv onkologických
pacientů, zlepšení kvality života onkologických pacientů, informací o rekondičních
a ozdravných pobytech, vzdělávacích akcích, zdravém způsobu života apod. V tomto
zpravodaji jsme zveřejňovali příspěvky od lékařů-onkologů, zdravotních sester, psychologů a
také příspěvky, které nám zasílali samotní onkologičtí pacienti. Prezentovali jsme nové
publikace s onkologickou tematikou a uváděli články získané ze zahraničních zdrojů. V roce
2014 byla vytištěna 2 dvojčísla časopisu ARCUS – od čísla 156 do čísla 157. Časopis byl
předáván osobně i zasílán poštou našim členům a organizacím.
V roce 2014 vydal ARCUS-OC s MUDr. Ivanem Kolombem, FEBU, publikaci „Rakovina
prostaty“.
Pravidelně jsme konzultovali jednotlivé případy např. s prim. MUDr. M. Wittnerovou, MUDr.
I. Kolombem a dalšími odborníky.
Dne 4. 2. 2014 u příležitosti výročí Pařížské charty proti rakovině jsme připravili a rozeslali
tiskové zprávy. Členy jsme informovali v časopise ARCUS č. 154, 155 a na ozdravných
pobytech.
Naše sdružení na podporu projektu uspořádalo tři benefiční akce pod názvem Rockové
velikonoce v Mohelnici, Rockové léto ve venkovním areálu Olše na Července a třetí na
podzim pod názvem Mikulášská zábava v Mohelnici, blíže časopis ARCUS č. 156, č. 157
a na www.arcus-oc.org.
ARCUS - ONKO CENTRUM má dlouhodobé zkušenosti s realizací vzdělávacích
a informačních projektů zaměřených na informování veřejnosti v oblasti zdraví a poskytování
pomoci pacientkám s onkologickým onemocněním v celé ČR. V posledních letech těmto
projektům slouží internet a naše webové stránky http://www.arcus-oc.org.
Cílovou skupinou projektu tvořila veřejnost, onkologičtí pacienti a lidé s rizikem nádorového
onemocnění.
Přínos projektu spočíval také:
ve zvýšení úrovně znalostí o tom, jak předcházet některým druhům nádorových
onemocnění,
- ve snížení počtu pacientů, u kterých se onemocnění diagnostikuje pozdě, tím zároveň
snížení nákladů na léčení a prodloužení délky života,
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v odstranění tabu spojovaných s nádorovým onemocněním, která se ve společnosti
houževnatě udržují,
ve snížení strachu, který brání ptát se a diskutovat o nich s lékařem, rodinou a přáteli.

V rámci tohoto projektu naše centrum získalo informace v oblasti prevence
rakoviny, o možnostech léčby a následné péči jak z českých, tak za pomoci zahraničních
organizací, např.: EPCC, EUROPA UOMO a dalších organizací ze zahraničí.

Onkologický kongres Znojmo 2014
Ve dnech 3. 10. - 4. 10. 2014 pořádalo občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM a TC
Medicus, veřejně prospěšná společnost Znojmo, Vinohrady již IX. Ročník Mezinárodního
onkologického kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře.
Tato každoroční akce byla výjimečná nejen účastí předních odborníků na onkologickou
problematiku z ČR, SR a Rakouska, ale zejména tím, že se zde setkali přední
odborníci, lékaři a zdravotní sestry s pacienty a laiky zajímajícími se o onkologickou
problematiku. Náplní odborných přednášek byly nejen poslední poznatky z léčení
onkologických pacientů, ale také otázky prevence, poznatky z užití nových vyšetřovacích
metod, psychologie onkologických pacientů a jejich příbuzných a mnoho dalších.
Vzhledem k tomu, že se kongres odehrával v historické budově Louckého kláštera, kde
rovněž sídlí firma Znovín Znojmo a.s., bylo každoročním zpestřením vinařský doprovodný
program organizovaný touto firmou.
Akce byla pro zdravotnické pracovníky zařazena do celoživotního vzdělávání a byla jak pro
lékaře, tak pro zdravotní sestry řádně akreditována. Pravidelnými partnery kongresu bylo
Město Znojmo a další sponzoři viz program na www.arcus-oc.org.
- MUDr. Dalibor Štambera, prezident kongresu
- Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS-ONKO CENTRUM
- Záštitu nad kongresem převzal i ministr zdravotnictví ČR.
Devátý onkologický kongres ve Znojmě: novinky a trendy v léčbě a prevenci
Realizátor vzdělávací aktivity: TCMedicus o.p.s. ve spolupráci s ARCUS – ONKO CENTRUM
Místo konání: Loucký klášter, Znojmo
Termín: 3. – 4. 10. 2014
Prezident kongresu: MUDr. Dalibor Štambera. Moderátor: Lenka Sehnalová
Program:
3. 10. 2014
10.00–10.30 hodin
Jana Koželská a Lenka Sehnalová (ČR): Programy pomoci onkologickým pacientům
10.30–10.45 hodin
RNDr. Martin Pešta Ph.D. (ČR): Molekulárně genetické mechanismy vzniku onkologických
onemocnění
10.45–11.05 hodin
prim. MUDr. Richard Pikner, Ph. D. (ČR): Kostní metabolismus u nádorových onemocnění
11.05–11.30 hodin
prof. MUDr. Jan Daneš, Ph. D. (ČR): Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
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11.30–12.00 hodin
Mgr. Dana Součková, Ivana Šlechtová (ČR): Specifika péče o onkologického pacienta v DP a
zapojení rodiny do péče
12.00–12.20 hodin
RNDr. Petr Šíma, CSc. (ČR): Glukany a jejich význam a přínos v onkologické terapii12.30–13.30
13.30–14.00 hodin
Doc. MUDr. Jiří Sláma, PhD (ČR): Přínos paralelního testování HPV k cytologickému vyšetření pro
prevenci cervikálního karcinomu
14.00–14.10 hodin
Ing. Milan Sekerka(ČR): Návrh, výroba a zkušenosti s individuální onkologickou náhradou části
pánve, vyrobené na 3D tiskárně
14.10–14.30 hodin
MUDr. Petr Libus (ČR): SPECT/CT diagnostika a její význam u diagnostiky onkologických
onemocnění
14.30–14.50 hodin
MUDr. Pavel Oravec, Ing. Lubomír Maciak (SR): Lázeňská terapie u onkologických pacientů
14.50–15.10 hodin
Robert Zítko (ČR): Možnosti následné domácí péče o lymfatický systém u onkologických pacientů,
problémy v edukaci o problémech lymfatického systému, problémy v dostupnosti odborné péče,
přímé možnosti - manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, kineziotape, podpůrné možnosti fyzická, dechová cvičení, podpora změny životního rytmu
15.20–15.40 hodin
PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče o pacienty
15.40–16.00 hodin
MUDr. Miloš Šteffl, Ph. D. (ČR): Novinky v onkologii ORL oblasti
16.00–16.30 hodin
Prof.MUDr.Pavel Šlampa,CSc. MUDr. Petr Pospíšil (ČR): Neoadjuvantní radioterapie u karcinomu
konečníku - kontroverze
16.30–16.50 hodin
Doc.MUDr.Vladimír Študent(ČR) : Robotická chirurgie v onkourologii
16.50–17.05 hodin
MUDr. A. Molnárová (SR): Intersticiálna brachyterapia v komplexnej liečbe nádorov spodiny dutiny
ústnej a jazyka
17.05–17.20 hodin
MUDr. P. Lukačko (SR): Záchranná brachyterapia u pacientov s nádormi hlavy a krku,
kazuistiky
17.20–17.50 hodin
MUDr.Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR): Současné trendy chirurgické léčby u uroonkologických malignit
–17.50hodin – závěr prvního dne kongresu
4. 10. 2014
8.30–9.00 hodin
prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Nádory prsu v číslech
9.00–9.30 hodin
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Správná komunikace v onkologické terapii
9.30–9.50 hodin
prim. MUDr. Eva Králíková, CSc., a Kateřina Malá (ČR): Kouření a onkologie, harm reduction,
elektronické cigarety
9.50–10.15 hodin
prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc. (ČR): Chirurgie plicních tumorů a specifika ošetřovatelské péče o tyto
pacienty
10.30–11.00 hodin
prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph. D. (ČR): Diagnostika nádorových onemocnění
11.00–12.00 hodin
Prof.Dr.habil.Tibor Hajtó, MD,PhD. ( Maďarsko): Důležitost imunologie u onkologického pacienta
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12.00–12.30 hodin
J. Koželská a D. Štambera – závěrečná diskuse, zakončení kongresu
J. Koželská – předání certifikátů sobota 4. října 2014 po ukončení kongresu
Doprovodný program: V pátek 3. 10. 2014 v Louckém klášteře od 19,00 hod. raut, degustace vín
a tanec.

Záštitu nad kongresem
Němeček, MBA.
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převzal

ministr

zdravotnictví

ČR

MUDr.

Svatopluk

Organizátoři kongresu:

Hlavní sponzoři kongresu:
Město Znojmo

Velké poděkování patří panu Makovcovi, který nám sponzoroval raut. Dále firmám, které se
podílely na materiální pomoci formou občerstvení po celou dobu kongresu: Kalova
pekárna, Vinařství Lahofer, pekárna Ivanka a Jelínková Anna.
Obrovský význam pro propagaci služeb a činnosti našeho spolku ARCUS - OC měla naše
účast na důležitých akcích.
Články o těchto významných událostech jsme publikovali v časopise ARCUS a na webových
stránkách www.arcus-oc.org. Díky mezinárodním akcím jsme navázali kontakty a spolupráci
s lékaři, politiky, vědci a zastánci práv pacientů z celého světa. Získané materiály jsme
vybírali a zpracovávali, abychom je dále šířili pacientům, na onkologická
oddělení, onkologické organizace a široké veřejnosti.
Informace o kongresech byly zveřejněny na http://arcus-oc.org.
Informace byly pacientům poskytovány také prostřednictvím měsíčního časopisu
ARCUS, v roce 2014 vyšla tato čísla:156 a 157 v nákladu 1000 ks na každé číslo. Časopis
byl zasílán našim členům a na další onkologické organizace a sdružení. Dále tento časopis
a naše informační materiály jsme distribuovali do nemocnic, dávali na akcích či v rámci
sociálních programů nebo prostřednictvím medií se měla veřejnost možnost s nimi seznámit.
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Účast na významných akcích v roce 2014
- Dne 22. 1. 2014 v hotelu Clarion v Praze Jana Koželská vystoupila v pacientské sekci
na téma: Programy pomoci onkologickým pacientům. Celý blok moderovala Doc.MUDr.
Petra Tesařová, Csc. v rámci Prague Onco. Zajímavý program zakončil Daniel Landa,
který měl přednášku na téma: Čarování s myslí, mentální koučing onkologického pacienta.

Foto z akce na: http://arcus-pc.rajce.idnes.cz/22.01.2014%2C_Prague_ONCO/

- Dne 20. 2. 2014 se Jana Koželská zúčastnila v Bratislavě v hotelu Mercure diskusního
semináře „PATIENT EMPOWEMENT ONKOLOGY 2014“, odborným garantem byla Nadácia
na pomoc onkologickým pacientom. Seminář vedl PhamDr. Dominik Tomek, MPH,- PhD.
V rámci semináře jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti a domluvili se na možnostech
spolupráce.

- Dne 3. 2. 2014 od 10 hod. jsme si připomněli výročí od podepsání „Pařížské charty“
a vyhlášení „Světového dne proti rakovině“ na Střední zdravotnické škole v Prostějově,
kde zároveň probíhal i „Den otevřených dveří“. Jana Koželská, předsedkyně představenstva
ARCUS – OC s Lenkou Sehnalovou seznámily posluchače s programy pomoci onkologickým
pacientům a veřejnosti. Také proběhla diskuse o 4 mýtech, které jsou spojené
s rakovinou a informace o vývoji nových léků. Foto z akce na:
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/04.02.2014%2C_Stredni:zdravotni_skola_Prostejov/
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-

Dne 6. 3. 2014 odpoledne proběhlo setkání pana prezidenta Miloše Zemana na
náměstí před radnicí v Litovli. Jana Koželská dala prezidentovi dotaz ohledně tématu
rakoviny v ČR.

-

Dne 31. 3. 2014 v Galerie Šantovka Olomouc od 11,00 do 18,00hod. jsme si
připomenuli Světový den zdraví. Z ARCUS – OC prezentovala činnost sdružení Jana
Koželská, Lenka Sehnalová a Vladimír Vařeka. Zde jsme také informovali o našem
projektu Edukační pacientský program ONKO. Studenti z lékařské fakulty zde měřili
krevní tlak, BMI, cholesterol a glykemii, názorně ukazovali poskytování 1. pomoci s
nácvikem.

Foto a videa z akce jsou na našich stránkách:
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/31.03.2014%2C_Svetovy_den_zdravi_Olomouc_-_Santovka/
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-

Na Moravské vysoké škole v Olomouci uspořádaly studentky výstavu „Jde o život“,
kde se mohli účastníci setkat s přednášejícími z řad onkologických pacientů. Od
Lenky Sehnalové, instruktorky Nordic Walkingu se dozvěděli o jejím přístupu k nemoci
a co jí pomáhá v dalším životě. Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS
– OC hovořila o programech pomoci onkologickým pacientům a o problematice s
úhradami nových léků v onkologii. Moc děkujeme studentkám a Moravské vysoké
škole za organizaci této akce, na které se vybralo za prodané obrázky 1600 Kč. Je
skvělé, když mladí lidé pomáhají onkologickým pacientům sdružených v ARCUS –
ONKO CENTRU.

Foto z akce „Jde o život“: http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/23.05.2014%2C_Vystava_
obrazku_na_MVS_Olomouc/.
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/23.05.2014%2C_Vystava_obrazku_na_MVS_Olomouc/.

-

Dne 6. 6. 2014 jsme se zúčastnili celodenní akce Cesty přes bariéry v Přerově. Moc
děkujeme za výtěžek z akce ve výši 10 000 Kč od Jaroslava Urbance, náměstka
primátora Michala Zády a DiS. Luboše Zatloukala, který nám byl předán na této akci
viz foto: http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/06.06.2014%2C_Cesty_pres_bariery/

-

Na 2. pololetí připravujeme časopisy ARCUS č. 156, 157 - jejich tisk a distribuci,
informační leták a brožuru Rakovina prostaty. Informaci o projektu a tiskové materiály
dodáme na Mezinárodní onkologický kongres do Znojma, který se koná 3. 10. - 4. 10.
2014 v Louckém klášteře.
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-

Naši členové včetně účetní se zúčastnili několika vzdělávacích seminářů potřebných k
chodu našeho spolku. Proto velmi děkujeme za účast zdarma na těchto školeních
Krajskému úřadu Olomouc a také Úřadu vlády ČR, který na semináři informoval o
novýchsměrnicích spojených s dotačními řízeními.

-

Dne 2. 9. 2014 se konala v DPS Luká od 17 hod. beseda „Spolu proti rakovině“
s Janou Koželskou nejenom o 4 hlavních mýtech spojených s rakovinou.

-

Dne 8. 11. 2014 také díky fitmě Pfizer jsme se zdarma zúčastnili semináře pod
názvem Strategie pacientských organizací a základy advocacy, který se konal v
Praze. Za ARCUS – OC se zúčastnila Jana Koželská a Vladimír Vařeka. Seminář vedl
Mgr. Ondřej Kopecký a v programu vystoupili: Tomáš Cikrt, Mgr. Lenka Kaška a PhDr.
Ivana Plechatá

BENEFIČNÍ AKCE 2014
Benefiční akce Rockové velikonoce 19. 4. 2014

Dne 19. 4. 2014 se uskutečnila první benefiční akce Rockové velikonoce na podporu
ARCUS - ONKO CENTRA v Městském kulturním centru Mohelnice. Programem provázela
moderátorka Martina Kvítko Procházková z Rádia Haná. V rámci benefiční akce zdarma
vystoupil Křížek Ladislav s Krocem a kapela Herrgott rock. Tuto akci již tradičně zvučil
Kamil Rozsypal. Lidem se akce moc líbila, o čemž svědčí ohlasy i na Facebooku. Vstupenky
byly slosovatelné. Lubomír Šmída z Konice a Vladimír Kilčický z Šumperku do tomboly dali
hodnotné dary jako letenky horkovzdušnými balony nad Bouzovem. Byly i další ceny. Krátký
záznam z koncertu včetně fotek naleznete na http://arcus-oc.org.
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Sponzoři benefiční akce 19. 4. 2014: Křížek Ladislav a Kroc Radek, Kapela Herrgott rock,
Město Mohelnice, MKC Mohelnice, Lubomír Šmída – balóny Konice, Kilčický
Vladimír – balóny Šumperk, Pivovary Lobkowicz, Rašnerova pekárna Mohelnice, Mgr. Rudolf
Hanák Cukrárna Mohelnice, Restaurace NA NÁMĚSTÍ Mohelnice, Vinotéka Vinařství
U Kapličky Mohelnice, Petra Forstová, PILSNER URQUELL, Tiskárna CHEOPS Prostějov,
VRTAL Olomouc, Sklep Skalák, Tiskárna Dereti Olomouc, FONTÁNA Kroměříž, Makovec
a.s. – maso uzeniny, TESS TRADING OBALY OLOMOUC, ORRERO a.s. Litovel, Tři Dvory,
SDH Ješov, Lukáš Nosek, Grafika Weru Plháková, dobrovolníci ARCUS - OC.
Mediální partner RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ, zazabavou.cz, IC Olomouc
Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, Ivo Zatloukal - Digital video studio, TV Mohelnice,
BAVI Litovel, MKC Loštice, TIC Konice, MIC Uničov, Zvuk OK SOUND.
Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni za pomoc
formou služeb a za materiální pomoc.
Benefiční akce Rockové léto 19. 7. 2014 – venkovní areál Olše

19. 7. 2014 se uskutečnila druhá benefiční akce Rockové léto na podporu ARCUS – ONKO
CENTRA. Akce se konala v areálu Olše na Července od 13. hod. V programu vystoupily
rockové skupiny Spocená uklízečka, Koblížci,o5 a Radeček, Venefica, Perseus a Black Bull.
Všechny kapely se zřekly honoráře.
Mediální partnerství nad akcí převzalo rádio Haná. Akci moderoval Lukáš Kobza, který
přivítal s paní Janou Koželskou, předsedkyní představenstva ARCUS – ONKO CENTRA,
účastníky benefiční akce. Pro děti byl také program: jízda na ponících nebo malování na
obličej. Moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a podpořili jí. Rádio Haná natočilo
krátký spot s pozvánkou na naši akci, kterou 50x odvysílalo.
Tato benefiční akce na Olomoucku pomohla občanům se dozvědět o činnosti našeho
občanského sdružení.
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Sponzoři benefiční akce 19. 7. 2014:
Kapely: Koblížc!, Venefica, O5 a Radeček, Perseus, Spocená uklízečka a Black Bull.
Dále: Obec Červenka, Pivovar Černá hora, UNITED BAKERIES Uničov, MADE Group,
Globus Olomouc, Úsovko a.s., ZD Újezd Uničov, Řeznictví a bufet u Kupků, Jan Vavrda
Červenka, Zelenina Halámek , Zelenina Pešek, Potraviny Jašková Litovel,DUNAJ Ostrava
CZ s.r.o., PRIMA PACK s.r.o. Olomouc, Johnny Servis, VRTAL Olomouc,SDH Uničov,
rodina Noskova, dobrovolníci ARCUS – OC.
Mediální partner RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ, zazabavou.cz, IC Olomouc
Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, TIC Litovel, MIC Uničov, Zvuk OK SOUND.
Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni, za
pomoc formou služeb a za materiální pomoc.
FAJN ROCK MUSIC PROJEKT: www.rockparada.cz , www.fajnrockmusic.cz/radio ,
www.fajnrockmusic.cz/porad , www.fajnrockmusic.cz
Benefiční akce Mikulášská 13. 12. 2014

Třetí benefiční akce v roce 2014 začala autogramiádou kapely Argema, která se v tomto roce
umístila na pěkném 11. místě ve Zlatém Slavíkovi. Po dvouhodinovém koncertě kapely
Argema, již tradičně zahrála i k tanci kapela Herrgott. Akci moderovala moderátorka Rádia
Haná Martina Kvítko Procházková. Videoukázku i foto naleznete na www.arcus-oc.org v liště
benefiční akce 2014.
Sponzoři: Kapela ARGEMA, Kapela Herrgott rock, Město Mohelnice, MKC
Mohelnice, Pivovary Lobkowicz, AW - olomoucké tvarůžky, JEDNOTA, spotřební družstvo
Zábřeh, Rašnerova pekárna Mohelnice, Restaurace NA NÁMĚSTÍ Mohelnice, Motorest,
Mohelničák u Štiků, Restaurace U Rytíře, M plus M, Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinotéka
Tesco Mohelnice, Petra Forstová, pan Zita Loštice, Tiskárna CHEOPS Prostějov, Lukáš
Nosek, Grafika Vojtěch Adamec, dobrovolníci ARCUS – OC, Charita Zábřeh.
Mediální partner RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ , zazabavou.cz, IC Olomouc
Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, TV Mohelnice, MKC Loštice, IC Litovel, Zvuk OK
SOUND.
Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni za pomoc
formou služeb a za materiální pomoc.
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Přehled účasti na pobytech v roce 2014
Termín pobytu
2014

12. 3. – 22. 3.
23. 4. - 30. 4.
2. 11. – 13. 11.

Místo pobytu

ČR – Karlovy Vary
Jizerské hory- Montanie - Desná .Souš
ČR – Karlovy Vary

Počet účastníků

18

28
15

Fotky z jednotlivých pobytů naleznete ve fotogalerii na www.arcus-oc.org

Karlovy Vary
První již tradiční rekondiční pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodiny proběhl v tomto
roce v Karlových Varech ve dnech 12. 3. – 22. 3. 2014. Foto z pobytu naleznete ve fotogalerii
na www.arcus-oc.org.
Třetí již tradiční rekondiční pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodiny proběhl v tomto
roce v Karlových Varech ve dnech 2. 11. – 12. 11. 2014. Foto z pobytu naleznete ve
fotogalerii na www.arcus-oc.org. Velmi zajímavá byla praktická ukázka s výcvikem pro
rodinné příslušníky, jak pečovat o lymfedém, kterou měl lymfoterapeut Robert Zítko z Prahy.

stránka 18/28

Jizerské hory – hotel Montanie – Desná , Souš
Druhý ozdravný pobyt v roce 2014 pro onkologické pacienty a jejich rodiny se za odborného
doprovodu uskutečnil v Jizerských horách v zařízení Montanie - Desná Souš. Areál byl dříve
před renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní středisko, které tak
bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. Dne 1. 12. 2008 se po renovaci celý areál otevřel
bez omezení nejširší veřejnosti. Moc děkujeme Haně Cathala za energetická a léčebná
cvičení včetně velmi zajímavých přednášek. Velmi nás také zaujala přednáška pana Roberta
Zítka o lymfedému, Mgr. Lenka Kaška nám vysvětlila lékovou problematiku, MUDr. Dalibor
Štambera pozval účastníky na MOK do Znojma a účastníky roztancovala tanečnice Nikola z
Prahy.
Foto z akce naleznete ve fotogalerii na www.arcus-oc.org.

Mezinárodní spolupráce
V rámci členství v European Cancer Patient Coalition jsme vyplňovali požadované dotazníky.
Také během roku 2014 ARCUS - ONKO CENTRUM pracovalo 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. V rámci mezinárodní spolupráce
také připravujeme program na Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě s odborníky
z oblasti onkologie ze Slovenska. Paní Alexandra Hladká nám zajišťuje korespondenci
v rámci našeho členství v mezinárodní pacientské organizaci EPCC.
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Mediální spolupráce
Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí
V roce 2014 jsme monitorovali několik desítek článků v různých novinách a časopisech. Také
jsme se zúčastnili natáčení rozhlasových pořadů a spotů na benefiční akce.

Z historie:
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
Před třinácti lety 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/10324803680inventura-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: Jana Koželská stále pomáhá lidem s rakovinou,
vede ARCUS – ONKO CENTRUM a získala i cenu Olgy Havlové. Její dcera Anička,
která jako dítě při léčbě leukémie ztratila zájem o život, dnes miluje teplo, moře a
pohodu, a proto žije na Sardinii. Miroslav Papík, který před sedmnácti lety podepsal
souhlas s operací nádoru na mozku i přesto, že ji pravděpodobně nepřežije, žije v České
Lípě a pracuje jako záchranář na Máchově jezeře. Pan Josef, který říkal, že když je člověk
na dně, musí myslet na duši, nestačí jen nacpat se chlebem…, podlehl úrazu po
epileptickém záchvatu. Andrea Rosová, černovlasá dívka plná optimismu, která chtěla
pracovat, procestovat Asii a jednou mít miminko, svůj boj o život prohrála. Jakub
Vyšehradský, kterého kdysi motivovalo uzdravení Maria Lemieux, hokejisty se stejnou
diagnózou, je dnes šťastně ženatý. Vlastimil Brodský, který říkal, že ta paní s kosou na něj
nemá čas, jí vyšel dobrovolně naproti 20. dubna 2002. Bylo mu osmdesát dva let.
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 1999 Česká televize
natočila pořad „Když jde o život“ z cyklu České televize „Curriculum Vitae“. 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 – ONKO CENTRUM 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.
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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. Nový dokument
pod názvem TABU-BU volně navazuje na tento předcházející dokument. Zaměřuje se na
téma, které je v médiích stále tabuizováno: utrpení a smrt. Přesto nejde o žádný depresivní či
tíživý dokument. Tvůrcům se podařilo zachytit spontánní radost lidí, kteří se již dokáží těšit
z každého dne a naplnit pocitem naděje i celý film. Autorku zaujala sdílená lidská zkušenost,
prožitky z klinické smrti a další trancendentální zkušenosti pacientek, které způsobily v jejich
životě zásadní změnu a otevřely jim cestu k uzdravení. Z více než stovky zaznamenaných
intimních výpovědí zvolila ty nejzajímavější. O svém boji s rakovinou vypráví také režisérka a
spisovatelka Olga Walló, Jana Koželská, zakladatelka občanského sdružení
ARCUS – ONKO CENTRUM a organizátorka ozdravných pobytů pro onkologické pacienty.
Spolu s dalšími pacienty, psychology a lékaři upozorňují na řadu předsudků, na
psychosociální souvislosti a také na nutnost zabývat se i následnou péčí o pacienty a jejich
resocializací.

Publikované články v roce 2014
Na našich webových stránkách dále naleznete různé články, např.: Co je Euroklíč a k čemu
je dobrý? „Nejvýznamnější počin roku 2007“ v kategorii vybavení čerpacích stanic a dalších
veřejně přístupných objektů (veřejných WC, svislých a schodišťových plošin, výtahů, apod.)
zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost těchto veřejných zařízení, lze jej použít v řadě zemí
Evropy i u nás a je určen i pro onkologické pacienty.
Zahájeni 9 ročníku celostátniho projektu Nemocnice ČR
Blíže na http://www.hc-institute.org/cz/partneri.html
Rozsáhlá studie zpochybňuje význam mamografického vyšetření - A jak je to u nás?
Editace rozhovoru MUDr. Václava Lukáše s Janou Koželskou
Porazila zubatou
Úmrtnost na rakovinu je v Česku celkově nadprůměrná.
4 mýty spojené s rakovinou viz http://worldcancerday.org/dosomething.
V prevenci a dostupnosti moderní léčby onkologických pacientů máme v Česku stále
Rezervy.
Pařížská charta proti rakovině.
Česká onkologická péče má rezervy.
Komentáře k léčbě onkologických onemocnění.
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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

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

Nominace na Cenu Mosty 2010
17. 3. 2011 Kroměříž

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

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
vředové choroby. 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.
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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 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
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Finanční zpráva
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Projekty realizované za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru
z podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2014:
-

Edukační pacientský program ONKO
Organizační a administrativní servis
Celkem
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200 000 Kč
150 000 Kč
350 000Kč

V roce 2014 nás finančně podpořili
Finančně podpořili naše projekty:
-

Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

-

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

Výjimečné poděkování patří našim stálým sponzorům, kteří nás podporují materiálně
na našich akcích:
-

Vápenka VITOUL,
Konto bariéry - Nadace Charty 77,
Nemocnice Znojmo p.o.,
PRIMA Pack s.r.o.

-

Obecní úřad Červenka
Štěpánka Smékalová, Pekařství Marcela Makovcová, TJ Sokol Červenka, Tiskárna
Křupka Mohelnice, Pekařství Růžička Znojmo

Za materiální pomoc a pomoc formou služeb také děkujeme Staropramenu a všem, kteří byli
uvedeni dle jednotlivých benefičních akcí a také těm, kteří nechtěli být zveřejněni.
Mediální partneři:

Materiálně nebo formou služeb nás podpořili na jednotlivých akcích:
viz seznamy na stránce http://arcus-oc.org/?page_id=61
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Poděkování patří všem dobrovolníkům, těm, kteří bez únavy věnovali svůj čas, úsilí,
myšlenky a srdce práci veřejně prospěšné.

Od 4. 1. 2012 byla odsouhlasena DMS ARCUS k aktivaci. Projekt Spolu proti rakovině
se objevil na webu www.darcovskasms.cz a na portálu
http://www.darcovskasms.cz/projekty/prehled-projektu.html a také samozřejmě na
www.arcus-oc.org. Smlouva s Fórem dárců byla uzavřena do 20. 10. 2014. Veřejnou sbírku
na pronájem telefonní linky pro dárcovské SMS osvědčil Krajský úřad Olomouckého kraje k
datu 4. 11. 2011.

Výhled do budoucna
V letošním roce se slaví 15 let od podepsání Pařížské charty proti rakovině. Je
smutné, že právě v tomto roce musíme konstatovat, že místo aby se situace našich
onkologických pacientů zlepšovala, tak pacienti přichází o pomoc, která jim byla poskytována
jak ve formě některých příspěvků na pomůcky nebo na ozdravné pobyty. Nejsou finanční
prostředky na nové léky. Také budeme muset dále omezit provoz našich míst a vydávání
časopisu. Pacienti budou muset více sledovat informace především cestou webových
stránek www.arcus-oc.org . Budeme však nadále usilovat o podporu onkologických
programů a doufáme také v podporu všech, kterým není toto lhostejné v době celosvětové
finanční krize. Samozřejmě budeme pokračovat v navázaných mezinárodních kontaktech a
předávat si vzájemně zkušenosti i na mezinárodních akcích.
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