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Motto:
„Můžeš být stále šťastný,
pokud dokážeš stále jít po cestě ctnosti.“

M.Aurelius

Obsah
Slovo úvodem
Vznik organizace
Organizační struktura
Informace o členské základně
Poslání a cíle
Činnost ARCUS-OC Znojmo
Práce s veřejností
Účast na akcích
Kongresy a semináře
Benefiční akce
Rekondiční a ozdravné pobyty
Mezinárodní spolupráce
Mediální spolupráce
Významná ocenění
Finanční zpráva
Poděkování a dárci

stránka 2/24

3
4
5
6
6
7
8
9-10
12-13
14-15
16
17
17-18
19-20
21-23
24

Slovo úvodem
Vážení a milí,
v letošním roce naše sdružení slaví již 23 let práce ve prospěch onkologických pacientů
a jejich rodin. Také v roce 2015 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 MZ ČR jsme
mohli uspořádat rekondičně edukační pobyt pro pacienty po ukončené onkologické léčbě na Montanii
v Jizerských horách.
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 2015 jsme se snažili omezit výdaje, aby byly co nejnižší. V loňském roce jsme uspořádali dvě
benefiční akce a z nich nejlépe dopadla akce v Července.
Velký dík patří nejenom sponzorům ale i dobrovolníkům z řad onkologických pacientů
a to zejména těm, kteří nám pomáhají v našich centrech.

V Ješově 21. 3. 2016
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Jana Koželská
předsedkyně
nositelka ceny Olgy Havlové
signatářka Pařížské charty proti rakovině

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
Ješov 24,783 24 Luká

Sídlo:

Česká republika

Územní působnost:

28. 5. 1993

Vznik:

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

Registrace:

IČO:

482 825 02
Koželská Jana

Předsedkyně představenstva:
Číslo účtu:

264503824/0600 GE Money Bank a.s., Olomouc
603 533 288, 604 258 100

Mobil:

jana.kozelska.arcus@email.cz

E-mail:

http://www.arcus-oc.org

Internetová prezentace:

Představenstvo v roce 2015
Předsedkyně představenstva:
Místopředseda představenstva:

Jana Koželská
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
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Kancelář ARCUS – ONKO CENTRA v roce 2015

Výkonná ředitelka:

Další pracovníci a dobrovolníci na
projektech:

Překlady:

Odborná garance:

Jana Koželská
Ješov:

Vladimír Vařeka
Bc. Denisa Vařeková

Česká Lípa:

Angela Svobodová

Znojmo:

Marie Čechová
Jaroslava Ducká
Květoslava Poláková

Alexandra Hladká, Tanya Raková

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

Další dobrovolní spolupracovníci v roce 2015:
Hana Cathala, Bruno Brych, Lenka Sehnalová, Eva Mišianiková, manželé Pluskalovi, Denisa
Vařeková, Darina a Jaroslav Balatkovi, Vlasta Ratajová, Angela Svobodová, Ing. Jan Martínek,
RNDr.Alena Nová, Marie Svatková, Robert Zítko, rodina Muzikantova, rodina Pluháčková, Yveta a
Standa Vykydalovi, Petra Forstová, Zdeněk Bubeník, Gabriela Sušánková, Petr a Alena Theuerovi,
manželé Smítalovi, Michaela Hornišlová, Yvona Machová, Šťučková Hana, Anna Koželská, Vladimír
Juriček, hasiči z Uničova 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 2015 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. 2015 byl 707 členů, z toho
onkologických pacientů 694. 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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Zpráva o činnosti ARCUS - OC, z.s. Ješov, Informační místo Znojmo
1. V průběhu roku 2015 byla poskytnuta konzultace 42 osobám, z toho:
 13x o zvládnutí následků vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření operační jizvy
po ablaci
 4 x byla poskytnuta informace příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci
 15x byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů
 3x byly poskytnuty telefonické informace na kontakt lékařky, která se věnuje léčbou
lymfedému.
 4x podaná telefonická informace z mobilního telefonu ohledně výživy při podávání
chemoterapie a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění, předány informační brožury
 3x informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti
 podávání informací v souvislosti s konáním VII. Mezinárodního onkologického kongresu ve
Znojmě, pořádaného ARCUS- OC a TC Medicus, veřejně prospěšná společnost Znojmo.
2. Všem kontaktním osobám v kanceláři informačního místa 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 2015 bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky několik vycházek do
okolí Znojma s přátelským posezením. Tyto akce byly velmi kladně hodnoceny. Během roku byly
uskutečněny besedy s onkologickými pacienty a členy ARCUS – OC.
4. V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů, brožur a měsíčníků
Bulletinu občanského sdružení ARCUS - OC Ješov, o které je velmi velký zájem.
Formou oboustranných letáčků jsme propagovali jednak činnost organizace ARCUS - OC Ješov –
informační místo Znojmo, tak i důležitost prevence se zaměřením na mamografický screening ve
Znojmě.
5. Ve dnech 2.10.- 3.10.2015 se několik členů organizace podílelo na organizování dvoudenního
Mezinárodního onkologického kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě. Patří jim velké poděkování.
6. Několik členů se také v roce 2015 osobně seznámilo s rekondičním pobytem v Jizerských horách,
hotel MONTANIE – Desná-Souš. Jizerské hory poskytují ideální prostředí pro zdravý životní styl.
Opětovně byl potvrzen blahodárný vliv ozdravných pobytů na zdraví pacientů, kteří tímto vyjadřují
poděkování vedení organizace a všem sponzorům.
7. Závěrem roku dne 03. 12. 2015 vedení informačního místa ve Znojmě uspořádalo pro své členy
seminář s přátelským posezením.
Všechny akce pořádané ve Znojmě jsou zdokumentovány v pečlivě vedené kronice.
Ve Znojmě dne 29. února 2016
Zpracovala: Marie Čechová, vedoucí Informačního místa Znojmo, ARCUS - OC JEŠOV.
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Práce s veřejností - projekty
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 lékařůonkologů, 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 2015 byla vytištěna 2 dvojčísla časopisu ARCUS – od čísla 158 do čísla
159. Časopis byl předáván osobně, zasílán poštou našim členům a organizacím, dále publikován na
www.arcus-oc.org a na face booku.
V roce 2015 vydal ARCUS-OC publikaci „Zdravým životním stylem proti rakovině – Evropský
kodex proti rakovině“ a také leták o ARCUS -OC.
Pravidelně jsme konzultovali jednotlivé případy např. s MUDr. Daliborem Štamberou, MBA,
MUDr. Milenou Wittnerovou, MUDr. Ivanem Kolombem, FEBU a dalšími odborníky.
Dne 4. 2. 2015 proběhl seminář v Olomouci pod názvem „Spolu proti rakovině“
k 15 výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení Světového dne proti rakovině.
Akce byla ve 2. patře kongresovém sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Náplní semináře bylo
informování o programech pomoci onkologickým pacientům, o mýtech spojených s rakovinou, o
mezinárodních vzdělávacích akcích pro onkologické pacienty, zdravotnický personál a lékaře. Dále
informace o léčbě rakoviny plic. V programu vystoupila: Jana Koželská, signatářka Pařížské charty
proti rakovině, MUDr. Ivona Grygárková a Lenka Sehnalová.
Naše sdružení na podporu projektu uspořádalo dvě benefiční akce pod názvem Rockové léto ve
venkovním areálu Olše na Července a na podzim pod názvem Mikulášská zábava v Mohelnici, blíže
časopis ARCUS č. 158, č. 159 a na www.arcus-oc.org.
ARCUS - OC 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, naše webové stránky
http://www.arcus-oc.org a face book.
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,
- 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.
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Účast na akcích 2015
Jana Koželská – Host ve studiu (17.02.2015 11:05) Český rozhlas Olomouc
Rakovina! Tvrdý zásah do života pacienta i jeho rodiny. Jana Koželská rakovinou prošla, pak její
matka i babička. Začala druhým pomáhat. Předsedkyně spolku ARCUS – ONKO CENTRUM,
nositelka Ceny Olgy Havlové, signatářka Pařížské charty proti rakovině vystoupila v Českém rozhlasu
v Olomouc. Odkaz: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3317897

Farmářské trhy v Olomouci
Ve dnech 4. 7. 2015 a 21. 8. 2015 na Horním náměstí v Olomouci jste se mohli zastavit u stánku
ARCUS – ONKO CENTRUM, který jsme tam měli v rámci Farmářských trhů. Kromě informací o
spolku, zde byla možnost se připojit k protestu proti otevření vápencového lomu v DP Hvozdečko na
Bouzovsku.
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Act Together Against Lung Cancer – Central and Eastern Europe Forum of Cancer Patient
Organizations ve Vídni 23. – 25. 9. 2016
Ve dnech 23. - 25. 9. 2015 se Jana Koželská zúčastnila
ve Vídni akce pod názvem Act Together Against Lung
Cancer – Central and Eastern Europe Forum of Cancer
Patient Organizations, ze kterého vyšly tyto akční plány:
Local action plans were developed by the cancer
organisations looking at areas such as:1) ensuring patient
voice is heard in the health policy discussions 2) greater
education on the scientific progress and care options,3)
rising disease awareness on lung cancer 4) adequate
support to patients and their caregivers.
Konference „Lidé se zdravotním postižením a jejich
právní ochrana v ČR a USA“ v Praze 1. 10. 2015
Dne 1. 10. 2015 se zástupci ARCUS – OC Jana Koželská a Bc. Denisa Vařeková zúčastnily
konference pořádané Úřadem vlády ČR – Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve
spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických v Lichtenštejnském paláci v Praze.
Konference pod názvem Lidé se zdravotním postižením a jejich právní ochrana v ČR a USA se konala
u příležitosti 25. výročí přijetí Americans with Disabilities Act.

Protestujeme proti zahájení těžby vápence v DP Hvozdečko
Zamýšlená těžba vápence je dál noční můrou obyvatel Bouzova, Javoříčka, Střemeníčka, Kovářova,
Slavětína, Ješova i Luké. Obyvatelé odmítají plánovanou těžbu vápence v místní části Hvozdečko.
Lidé mají obavy z dopravního zatížení, ze změny rázu krajiny a nadměrného hluku. Okolní obce,
občanská sdružení i místní občané zásadně nesouhlasí s tím, aby byl otevřen lom a postavena
zpracovna vápence v blízkosti Javoříčských jeskyní a hradu Bouzova. Lom se má nacházet jen 160m
od nejbližších obytných budov ve Střemeníčku a do 1km jsou další 3 obce. Kromě nepříznivých
dopadů na kvalitu života místních občanů (prach, hluk, otřesy) by došlo k devastaci rekreačně
významné krajiny s mnoha unikátními krasovými jevy. Na kvalitu života obyvatel by měla vliv i
přeprava suroviny, kterou investor zamýšlí transportovat přímo středem obcí Kovářov, Olešnice a
Slavětín. Ohroženy jsou nejen zdroje pitné vody v místě, ale i krasová zvodeň, která pod plánovaným
dobývacím prostorem protéká a která je napojena na významné prameniště v Čerlince.
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Kongresy a semináře 2015
Seminář „Spolu proti rakovině“ v Olomouci 4. 2. 2015
Dne 4. 2. 2015 proběhl seminář pod názvem „Spolu proti rakovině“ od 13,00 hod. do 16,00 hod. k 15
výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině a vyhlášení Světového dne boje proti rakovině.
Akce byla ve 2. patře konferenčního sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje – naproti hlavnímu
vlakovému nádraží. Náplní semináře bylo informování veřejnosti o programech pomoci onkologickým
pacientům, o mýtech spojených s rakovinou, o mezinárodních vzdělávacích akcích pro onkologické
pacienty, zdravotnický personál a lékaře, o léčbě rakoviny plic. V programu vystoupila: Jana
Koželská, signatářka Pařížské charty proti rakovině, MUDr. Grygárková Ivona a Lenka Sehnalová.
Realizátorem akce bylo ARCUS – OC.

Tisková konference „Delší život pro nemocné rakovinou plic – personalizovaná léčba“ v Praze
11. 5. 2015
Tisková konference na téma: „Delší život pro nemocné rakovinou plic – personalizovaná
léčba“ proběhla dne 11. května 2015 od 11:00 hodin v hotelu Jalta (Václavské náměstí 818/45, Praha
1). Mezi odborníky vystoupili: prof. MUDr.Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a
frizeologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., předseda Společnosti českých
patologů ČLS JEP a přednosta Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec králové (genetické
testování), MUDr. Leona Koubková, onkolog, Pneumologická klinika UK 2.LF a PN Motol a Jana
Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM.
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Mezinárodní onkologický kongres ve
Znojmě, v Louckém klášteře 2. 10. – 3. 10.
2015
V roce 2015 se konal 10. Mezinárodní
onkologický kongres ve Znojmě v Louckém
klášteře
od
2.
10.
do
3. 10. 2015, kde se mohli opět setkat
onkologičtí pacienti, lékaři, zdravotní sestry a
radiologičtí pracovníci s předními odborníky
z ČR i ze zahraničí. Záštitu letos převzal
předseda
zdravotního
výboru
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
Realizátor: ARCUS – ONKO CENTRUM
ve spolupráci s TC Medicus, v. o. s.
Prezident kongresu: MUDr. Dalibor Štambera, tajemník kongresu: MUDr.Milan Vantuch
Za ARCUS – OC: Jana Koželská, předsedkyně představenstva, Nositelka Ceny Olgy Havlové
Moderátor: Lenka Sehnalová
Program kongresu:
2. 10. 2015
9.00
10.00

registrace
oficiální zahájení

10.10–10.30 Jana Koželská a Lenka Sehnalová (ČR): Programy pomoci onkologickým pacientům
10.30–10.45 Doc. MUDr. Vladimír Študent (ČR): Robotická chirurgie a její přínosy v v onkologické
terapii
10.45–11.15 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Správná komunikace v onkologické terapii
11.15–11.45 prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Nádory prsu v číslech
11.45–12.15 prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ČR), Problematika Mammárního screeningu
12.15–13.30 oběd
13.30–13.50 MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. (ČR): Nová možnost prevence hpv asociovaných
onemocnění
13.50–14.20 MUDr.Aleš Skřivánek, Ph.D.,doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., RNDr. Ondřej Májek (ČR):
Screening kolorektálního karcinomu v gynekologických ordinacích
14.20–14.40 MUDr. Petr Libus (ČR): SPECT/CT diagnostika a její význam u diagnostiky onkologických
onemocnění
14.40–15.00 MUDr.Michael Vít,Ph.D.(ČR): Regulace prací s chemickými karcinogeny, mutageny a
látkami toxickými pro reprodukci
15.00–15.10 coffee break
15.10–15.40 RNDr.Petr Šíma, CSc.(ČR): Glukany a jejich význam a přínos v onkologické terapii
15.40–16.00 MUDr. Miloš Šteffl, Ph. D. (ČR): Novinky v onkologii ORL oblasti
16.00–16.30 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Problematika protonové terapie a její reálné
přínosy pro onkologické pacienty
16.30–17.00 Ing. Lubomír Maciak (SR): Lázeňská terapie u onkologických pacientů
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17.00–17.20 prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc. (ČR): Eutanázie a onkologičtí pacienti
17.20–17.50 prim. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): Onkologičtí pacienti a kouření
17.50–18.20 MUDr.Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR): Současné trendy chirurgické léčby u
uroonkologických pacientů
19.00

doprovodný program: raut s degustací vín v Louckém klášteře, vystoupení Vladímíra
Hrona a hudba s tancem

3. 10. 2015
8.30– 9.00
9.00– 9.30
9.30– 9.50
9.50–10.15

PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče o pacienty
MUDr. JUDr. Petr Honěk (ČR): Problematika centrových léků v onkologii
prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): Diagnostika nádorových onemocnění
MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): Brachyterapia v liečbe nádorov hlavy a
krku
10.15–10.45 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): Záchranná brachyterapia u pacientov s
nádormi hlavy a krku – kazuistiky
10.45–11.00 přestávka coffe break
11.00–11.30 MUDr. Leona Koubková (ČR): Personalizovaná léčba rakoviny plic
11.30–12.00 Mgr. Dana Součková (ČR): Specifika péče o onkologického pacienta a zapojení rodiny do
péče
12.00–12.30 Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera, MBA: Závěrečná diskuse, zakončení
kongresu

Hlavní sponzoři kongresu
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BENEFIČNÍ AKCE 2015
Rockové léto na Července 18. 7. 2015
Rockové léto se již tradičně konalo v Července u Litovle. Jednalo
se o charitativní festival, kde výtěžek z akce šel na pacientský
edukační onkologický program.
Na festivale vystoupilo dohromady podle programu sedm kapel.
Skupiny ORTEL, Notion Deep, Nihilistic Attempt a Absolut
Deafers vzešly z hlasování fanoušků na facebookové stránce. Z
Prahy přivezli melodický rock Dilated, kterým vévodila zpěvačka
Lucka. Doplnila je olomoucká skupina Miroslava Spilky –
Perseus. Závěr benefiční akce patřil kapele Dymytry. Akci zahájil
s předsedkyní představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM
Janou Koželskou moderátor Rádia Haná Tomáš Gottwald. V
průběhu akce zaznělo opakované poděkování všem, kteří tuto
akci podpořili jak finančně, tak materiálně nebo formou služeb.
Fotograf Tomáš s Jaroslavem Procházkou nejenom fotografiemi
ale i videoukázkami zdokumentovali tuto akci. Také na
facebooku můžou zájemci zhlédnout i amatérské foto či videoukázky z naší akce.
Sponzoři: kapela Nihilistic Attempt, kapela Notion Deep, kapela Dilated, kapela Ortel, kapela Absolut
Deafers, kapela Perseus, kapela Dymytry, obec Červenka, Pivovar Černá hora, SUQESTO s.r.o.
Olomouc, Fontána Kroměříž, Uničovská pekárna, MADE Group, Globus Olomouc, Úsovko a.s., ZD
Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Jan Vavrda Červenka, Pilsner Urquell, Zelenina
Halámek, Potraviny Jašková Litovel, PRIMA PACK s.r.o. Olomouc, Johnny Servis, Hotel Colchi,
Makovec a.s. – maso, uzeniny, VRTAL Olomouc, SDH Uničov, Zelenina Pešek, Fotograf Tomáš,
dobrovolníci ARCUS – OC.
Mediální partneři: OSA projekt PARTNERSTVÍ OSA, RÁDIO Haná, www.olomouc.cz, nejlepší
adresa ve městě, zazabavou.cz, IC Olomouc Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, IC Litovel, MIC
Uničov, ROCK PARÁDA, RÁDIO FAJN ROCK MUSIC, BEAT RÁDIO
Fotografie z akce:
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Rockový advent v Mohelnici 18. 12. 2015
Před Vánoci se v Mohelnici konal Rockový advent, na
kterém vystoupily celkem čtyři kapely: Harlej, Komunál,
Fastmade a Notion Deep. Jednalo se o charitativní festival,
kde výtěžek z akce šel na pacientský onkologický program.
Sponzoři: kapela Harlej, kapela Komunál, kapela
Fastmade, kapela Notion Deep, 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, Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinotéka Kaufland
Mohelnice Petra Forstová, pan Zita Loštice, Tiskárna
CHEOPS Prostějov, Tiskárna Křupka Mohelnice, Fotograf
Tomáš a Mili, Grafika Šárka Jarošová, dobrovolníci
ARCUS – OC, CK Maxima Zábřeh s.r.o., SZASTAV,s.r.o. PROVÁDĚNÍ STAVEB, Relaxační studio
Nirvana Prostějov, GYNPHARMA s.r.o. Brno

Mediální partneři: RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ, zazabavou.cz, IC Olomouc
Horní náměstí, Akce Šumperk, TV Mohelnice, IC Olomouc, IC Litovel, MKC Mohelnice
Zvuk: OK SOUND
Fotografie z akce:
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REKONDIČNÍ A OZDRAVNÉ POBYTY 2015
V roce 2015 jsme připravili tyto pobyty, které se již zrealizovaly:
Termín pobytu
2014
10. 3. – 20. 3.
21. 6. – 28. 6.

Místo pobytu

Počet účastníků

ČR – Karlovy Vary
Jizerské hory - Montanie – Desná
Souš

21
74

Karlovy Vary 10.3.- 20.3.2015

Jizerské hory 21. 6. – 28. 6. 2015
V Jizerských horách se uskutečnil rekondičně vzdělávací pobyt pro onkologické pacienty po ukončené
léčbě. V tomto termínu jste se mohli např. setkat se světoznámým prof. Dr. Václavem Větvičkou,
Ph.D. z USA, s Hanou Cathala z Francie, MUDr. Daliborem Štamberou z Prahy, MUDr. Milenou
Wittnerovou z Karlových Varů, Lenkou Sehnalovou, MUDr. Svatavou Zatloukalovou a Mgr. Janou
Kubíčkovou. Praktickou ukázku s nácvikem tapeování proti otokům a bolesti měli možnost si účastníci
vyzkoušet s Robertem Zítkem z Prahy. Informace o hotelu a místě rekondičního
pobytu: http://montanie.cz/.
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Mezinárodní spolupráce
V rámci členství v European Cancer Patient Coalition jsme vyplňovali požadované dotazníky. Také
během roku 2015 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. Ve dnech 23. - 25. 9. 2015 se Jana Koželská zúčastnila 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 zajišťuje korespondenci v rámci našeho členství v mezinárodní pacientské organizaci EPCC. Ve
spolupráci s Annou Koželskou na Sardinii jsme pomohli 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 2015 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 jsme průběžně
zveřejňovali na těchto webových stránkách: http://arcus-oc.org/?page_id=133, na rozhlasové relace:
http://arcus-oc.org/?page_id=137 a na reportáže z různých televizních pořadů: http://arcusoc.org/?page_id=135 .
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-regionechostrava
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990225udalosti-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-pribyvapacientek-s-rakovinou-plic
TV Prima – zprávy (od 11. minuty) 11.5.2015
http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1152015
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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
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-inventurafebia/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 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. 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 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.
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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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Poděkování a dárci v roce 2015
Děkujeme Úřadu vlády ČR a Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany za podporu
našich projektů. Dále Ministerstvu zdravotnictví ČR za podporu projektu „Rekondičně edukační
pobyty se zdravotním programem pro pacienty po ukončené onkologické léčbě z ČR“.
Další dárci a skupiny, kteří nás podpořili v roce 2015:
Kapela Harlej, kapela Komunál, kapela Fastmade, kapela Notion Deep, 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, Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinotéka Kaufland Mohelnice, Petra Forstová, Pan
Zita Loštice, Tiskárna CHEOPS Prostějov, Tiskárna Křupka Mohelnice, Fotograf Tomáš a Mili,
Grafika Šárka Jarošová, CK Maxima Zábřeh s.r.o., SZA-STAV,s.r.o. PROVÁDĚNÍ STAVEB,
Relaxační studio Nirvana Prostějov, GYNPHARMA s.r.o. Brno, OK SOUND, Kapela Nihilistic
Attemt, kapela Dilated, kapela Ortel, kapela Absolut Deafers, kapela Perseus, kapela Dymytry, obec
Červenka, Pivovar Černá hora, SUQESTO s.r.o. Olomouc, Fontána Kroměříž, Uničovská pekárna,
MADE Group, Globus Olomouc, Úsovko a.s., ZD Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Jan
Vavrda Červenka, Pilsner Urquell, Zelenina Halámek, Potraviny Jašková Litovel, PRIMA PACK s.r.o.
Olomouc, Johnny Servis, Hotel Colchi, Makovec a.s. – maso, uzeniny, VRTAL Olomouc, SDH
Uničov, Zelenina Pešek, SWEET GRACIE s.r.o, Pekařství Mr.Baker, JEŽEK SOFTWARE
s.r.o., Konto bariéry - Nadace Charty 77, Nemocnice Znojmo p.o., Alice Monhartová.
Mediální partneři: RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ, zazabavou.cz, IC Olomouc Horní
náměstí, Akce Šumperk, TV Mohelnice, IC Litovel, OSA projekt PARTNERSTVÍ OSA,
www.olomouc.cz , nejlepší adresa ve městě, Zdravé město Prostějov, MIC Uničov, ROCK PARÁDA,
RÁDIO FAJN ROCK MUSIC, BEAT RÁDIO, OSA.
Těmto výše uvedeným patří naše velké poděkování. Zároveň moc děkujeme všem, kteří nám
dobrovolně pomáhali i těm, kteří nechtěli být zveřejněni za jejich pomoc formou služeb či za
materiální pomoc.
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