Motto:
„Můžeš být stále šťastný,
pokud dokážeš stále jít po cestě ctnosti.“
M.Aurelius
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Slovo úvodem
Vážení a milí,
každý rok hodnotíme jaký byl ten rok předcházející. V letošním roce naše sdružení slavilo již
19 let činnosti. V roce 2011 jsme zajišťovali projekty, které byly úspěšné i v minulých letech
a to zejména projekt Edukační pacientský program ONKO, který jsme mohli realizovat díky
dotaci Úřadu vlády ČR.
Stále doufáme, že celosvětová krize pomine a nebude se vše svalovat na tuto krizi, že na nic
nejsou peníze. Jak již víte, od roku 2008 pořádáme ozdravné pobyty zcela bez dotace a
protože neočekáváme zásadní změnu, byly všechny pobyty v roce 2011 bez dotací, takže se
na ně nevztahovala žádná omezení.
Již v posledních našich časopisech jsme doporučovali našim členům 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 nebo byly zajímavé od jiných
organizací.
Také v roce 2011 jsme se snažili omezit výdaje, aby byly co nejnižší. V loňském roce se
našemu občanskému sdružení vydařila první benefiční akce na Července. Druhá tato akce
již byla postižena nepříznivým počasím.
Doufáme, že v tomto roce prolomíme smůlu a podaří se nám zrealizovat připravená dvě
Rocková léta na Července (na hlavní trati Praha – Olomouc) a Mikulášskou benefiční akci
v Lošticích.
Velký dík patří nejenom sponzorům ale i dobrovolníkům z řad onkologických pacientů
a to zejména těm, kteří nám pomáhají v našich centrech.

V Ješově 4.5.2012
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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
Ješov 24,783 24 Slavětín

Sídlo:

Česká republika

Územní působnost:

28. 5. 1993

Vznik:
Registrace:

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

IČO:
Předsedkyně představenstva:
Číslo účtu:
Tel./fax:

Koželská Jana
264503824/0600 GE Money Bank a.s., Česká Lípa
487 522 259
487 825 802

Mobil:
E-mail:

603 533 288, 604 258 100
info@arcus(oc.org
jana.kozelska.arcus@email.cz

Internetová prezentace:

http://www.arcus(oc.org

Představenstvo v roce 2011
Předsedkyně představenstva:
Místopředseda představenstva:

Jana Koželská
Ilsa Pliczková do úmrtí 26.9.2010
Vladimír Vařeka od 23.10.2010
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Členové představenstva:

PhDr. Jana Filáčková do 23.11.2008
Marie Hovorková do 23.11.2008 – potom jako
náhradnice
Věra Kořánová

do 23.11.2008

Vladimír Vařeka

od 23.11.2008

MUDr.Milena Wittnerová

od 23.11.2008

Marie Čechová

od 23.11.2008

Jaroslava Ducká od 23.11.2008 jako náhradnice
od 23.10.2010 členka představenstva
Jana Marečková od 23.11.2008 jako náhradnice
Anna Kubová

od 23.11.2008 jako náhradnice

Kancelář ARCUS – ONKO CENTRA v roce 2011
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
MUDr. Michaela Häcklová
MUDr. Jan Grulich
MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
MUDr. Dalibor Štambera
MUDr. Milena Wittnerová

Další dobrovolní spolupracovníci v roce 2011:

Bruno Brych, Anna Kubová, Eva Mišianiková, Piškulová, Božena Špičková a další
dobrovolníci uvedení při pomoci s realizací našich benefičních akcí.
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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
2011 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. 2011 byl 711 členů. 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 programy:
Publikační činnost a ediční a informační činnost v rámci EPP ONKO
Vydáváním občasník 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 2011 byly vytištěna 2 dvojčísla časopisu ARCUS – od čísla 148 do čísla 151.
Časopis byl odeslán poštou i předáván osobně našim členům a zasílán organizacím.
V roce 2011 vydal ARCUS(OC s MUDr. Ivanem Kolombem, FEBU, novou
publikaci „Rakovina ledviny“, na kterou také přispěli i samotní pacienti,
kteří nechtěli být uvedeni. Přesto jim patří velké díky.
Pravidelně jsme konzultovali jednotlivé případy např. s prim. MUDr. M.
Wittnerovou, MUDr. M. Häcklovou, MUDr.J.Grulichem, MUDr. I.
Kolombem a dalšími odborníky.
Dne 4.2. 2011 u příležitosti výročí Pařížské charty proti rakovině jsme
připravili a rozeslali tiskové zprávy na téma možnosti využití robotické
chirurgie . Členy jsme informovali v časopise ARCUS č-148-149, 150151 a na ozdravných pobytech. Dále se mám podařilo domluvit otevření
našeho dalšího informačního místa pod záštitou MUDr.M.Wittnerové v Lymfocentru Karlovy
Vary. Díky manželům Kubínovým jsme také informovali ve Valašském Meziříčí onkologické
pacienty.
Pro naše sdružení v prvním pololetí bylo velkým povzbuzením, že naše sdružení bylo
nominováno na Cenu Mosty 2010 a v Kroměříži jsme přebírali ocenění viz časopis
ARCUS148-149 str.7-8 a na www.arcus-oc.org. Dále naše členky představenstva dostaly
veřejná ocenění . Marie Čechová získala v rámci vyhodnocení Sestra roku cenu Sestra
mého srdce viz časopis ARCUS 148-149 str.4-7, a MUDr.Milena Wittnerová cenu od
Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech při oficiálním zahajování karlovarské lázeňské
sezony za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství v Karlových Varech v Karlovarském
městském divadle. MUDr.Milena Wittnerová má lví podíl na tom, že lázeňské domy v celé
zemi už dvacet let léčí také onkologické pacienty a od vzniku našeho sdružení našemu
sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM pomáhá se vzdělávacími projekty a pobytovými
akcemi pro onkologické pacienty z celé ČR blíže v občasníku ARCUS a na www.arcusoc.org. Naše sdružení na podporu projektu uspořádalo dvě benefiční akce pod názvem
Rockové léto ve venkovním areálu Olše na Července blíže časopis ARCUS 150-151 a na
www.arcus-oc.org.
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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 www stránky na adrese
http://www.arcus-oc.org.

Cílovou skupinou projektu tvořila veřejnost, onkologičtí pacienti a lidé s rizikem nádorového
onemocnění.
Přínos projektu spočíval také:
o ve zvýšení úrovně znalostí o tom, jak předcházet některým druhům nádorových
onemocnění,
o ve snížení počtu pacientů, u kterých se onemocnění diagnostikuje pozdě, tím
zároveň snížení nákladů na léčení a prodloužení délky života,
o v odstranění tabu spojovaných s nádorovým onemocněním, která se ve společnosti
houževnatě udržují,
o 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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Mezinárodní onkologický kongres Znojmo 2011
Ve dnech 14.-15. 10. 2011 pořádalo občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM a
TCmedicus, veřejně prospěšná společnost Znojmo, Vinohrady již VI. 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 kongresubylo
město Znojmo a další sponzoři viz program.
MUDr. Dalibor Štambera, prezident kongresu
Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS-ONKO CENTRUM
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Odborný program VI. Ročníku onkologického kongresu ve Znojmě 14.10. - 15.10.2011
Pátek 14. 10. 2011
MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR, Výživa a onkologická onemocnění
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,(ČR), ekonomické aspekty chirurgické terapie onkologických
pacientů a chemoterapie
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,(ČR), Nádory prsu v číslech a odkaz na Metodu Mama
Care
MUDr. Václav Rýznar, MUDr. Martin Kašpar, (ČR), Chirurgická terapie karcinomu prsu
MUDr. Miloš Štefl, PhD, (ČR), Onkologická onemocnění v ORL
MUDr. Dalibor Štambera,(ČR), Preventivní programy zdravotních pojišťoven a jejich přínos
pro včasnou diagnostiku nádorových onemocnění
MUDr. Petr Libus, (ČR) – SPET/CT karcinoidu a GEP
MUDr. Ľ. Bezák (SR) – Rádioterapia nezhúbných ochorení
MUDr. D. Struppl, (ČR), Roboticky asistovaná chirurgie – nástroj účinné chirurgické léčby
onkologických onemocnění
MUDr. Ivan Kolombo – FEBU, (ČR), Da Vinci chirurgie v urologii a její onkologické aspekty
prof. MUDr. R. Pilka (ČR), Da Vinci chirurgie v gynekologii a její onkologické aspekty
Sobota 15. 10. 2011
Dr. Med. Armin Weisshaupt (Rakousko), Softwarová podpora koordinace postupů při
sledování
a léčbě nádorových onemocnění v rámci sdružených zdravotnických zařízení
spolkové země.
Mgr. Danka Halečková (SR), Možnosti lázeňské terapie u onkologických pacientů
Bc. Holanová, Součková (ČR) – Domácí hospitalizace a komplexní péče u onkologicky
nemocných
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, PhD, (ČR), Rentgenologické možnosti diagnostiky nádorových
onemocnění, diagnostika Hepatocelulárního karcinomu
PhDr. Martin Kořán(ČR), Význam psychologické péče o onkologické pacienty
prof. MUDr. Oskar Andrýsek, Dr.Sc. (ČR), Mýty, nevědecké postupy a prostředky
MUDr. Richard Pikner, PhD, (ČR), Vitamin D- hormon, který potřebujeme
Prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc., (ČR), Chirurgie nádorů dýchacích cest
MUDr. Jan Lesenský (ČR) - Prof. MUDr. Pavel Dungl, MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.,
Kostní sarkomy , jejich diagnostika a terapie
MUDr. Alžbeta Molnárová, (SR), Rádioterapia v komplexnej liečbe onkologických ochorení
MUDr. Marie Špalková (ČR), Umíme opravdu léčit nádorovou bolest u onkologicky
nemocných ?
MUDr. Katarina Slatinová(ČR), Tumory močového měchýře
Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD, (ČR), Dětský pacient v onkologii
Program zakončila Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – OC a
MUDr.Dalibor Štambera., prezident kongresu. Kongresu se zúčastnili onkologičtí pacienti,
lékaři a zdravotní sestry v počtu 146. Poděkování patří nejen organizátorům a přenášejícím a
sponzorům, bez nichž by tato akce nebyla, ale také všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali
s registraci, občerstvením a dopravou.
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Záštitu nad kongresem převzal hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
Mecenáš: Dr. D. Altenburg-Pesta Kohl
Sponzoři:

Farmak a. s.

HOSPIMED ICZ

Mezinárodní onkologický kongres 2012

Termín Mezinárodního onkologického kongresu v roce 2012 je stanoven od 5.10. do
6.10.2012 v Louckém klášteře ve Znojmě.
Zpráva o činnosti ARCUS - OC Ješov, informační místo Znojmo
1. V průběhu roku 2011 byla poskytnuta konzultace 83 osobám, z toho:








17 x o zvládnutí následků vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření
operační jizvy po ablaci
2 x byla poskytnuta informace příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci
32 x byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů
5 x byly poskytnuty telefonické informace na kontakt lékařky, která seč věnuje
léčbou lymfedému.
5x podaná telefonická informace z mobilního telefonu ohledně výživy při podávání
chemoterapie a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění, předány informační
brožury
3 x informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti
Podávání informací v souvislosti s konáním IV. Onkologického kongresu ve Znojmě.

2. Všem kontaktním osobám v kanceláři pobočky ve Znojmě bylo nabídnuto členství
v organizaci ARCUS OC Ješov a byla poskytnuta informace o její činnosti a příznivém účinku
ozdravných pobytů pořádaných centrem.
3. V průběhu roku 2011 bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky několik
vycházek do okolí Znojma s přátelským posezením. Tyto akce byly velmi kladně hodnoceny.
11 pacientů se zúčastnilo novoroční vycházky v okolí města Znojma .7 členek navštívilo
fotografickou vernisáž ve Znojmě. Během roku se uskutečnily besedy s onkologickými
pacienty a členy ARCUS – OC.
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4. V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů, brožur a
občasníku ARCUS o které je velmi velký zájem.
Formou oboustranných letáčků jsme propagovali jednak činnost organizace ARCUS - OC
Ješov – pobočka Znojmo tak i důležitost prevence se zaměřením na mamografický screening
ve Znojmě.
5. V listopadu 2011 se několik členů organizace podílelo na organizování dvoudenního
Mezinárodního onkologického kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě.Patří jim velké
poděkování.
6. Několik členů pobočky se v roce 2011 zúčastnilo rekondičních pobytů v Karlových Varech
a v Chorvatsku. Opětovně byl potvrzen blahodárný vliv ozdravných pobytů na zdraví
pacientů, kteří tímto vyjadřují poděkování vedení organizace a všem sponzorům.
7. Závěrem roku dne 3.12. 2011 vedení pobočky Znojmo uspořádalo pro své členy seminář s
přátelským posezením . Sváteční slova k adventu pronesl pan probošt Josef Hudec a
popřál hodně úspěchů v další činnosti sdružení ARCUS- ONKO CENTRUM.
8. V průběhu roku 2011 byly doručeny 4 dopisy
Všechny akce pořádané pobočkou ve Znojmě jsou zdokumentovány v pečlivě vedené
kronice pobočky.
Ve Znojmě dne 5. ledna 2012
Zpracovala: Marie Čechová, vedoucí pobočky Znojmo ARCUS - OC JEŠOV

Obrovský význam pro propagaci služeb a činnost našeho občanského
sdružení měla naše účast, popř. organizace akcí.
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.

Účast na významných akcích v roce 2011
Informace byly pacientům poskytovány také prostřednictvím měsíčního časopisu ARCUS,
v roce 2011 vyšla tato čísla:148-149 a 150-151 v nákladu 1000 ks na každé číslo. Časopis
byl zasílán našim členům a na další onkol. 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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Světový den proti rakovině
Před jedenácti lety se na Pařížské radnici a následně pak v Prezidentském paláci sešla více
než stovka zástupců vlád, sdružení na ochranu práv pacientů, organizací a firem 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.Tento den byl vyhlášen světovým dnem
proti rakovině.
Dne 4. 2. 2011 si naše občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM se sídlem v Ješově
připomnělo toto významné výročí, kdy Jana Koželská, předsedkyně sdružení, se zúčastnila v
Paříži tohoto významného aktu. ARCUS - ONKO CENTRUM v letošním roce opět připravilo
Edukační pacientský program ONKO a ozdravné pobyty za zdravotního doprovodu u nás i v
zahraničí pro onkologické pacienty a jejich rodiny. Pro podporu činnosti také naše sdružení
připravilo dvě benefiční akce. Bližší informace na www.arcus-oc.org.

Významná ocenění 2011
Výsledky XI. ročníku soutěže Sestra roku
Soutěž Sestra roku byla koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a
obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním.
Cílem ocenění Sestra roku bylo pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.
Záštitu nad oceněním převzala paní Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 a také primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda,
CSc. Odborným garantem bylo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Ocenění Sestra roku 2010 bylo uděleno ve třech kategoriích:
• Sestra v nemocniční a ambulantní péči
• Sestra v sociální péči
• Sestra ve výzkumu a vzdělávání
Vítězkou soutěže Sestra roku 2010 v kategorii Sestra v nemocniční a ambulantní
péči se stala Jiřina Špelinová, v kategorii Sestra v sociální péči se stala Ludmila Kadlecová,
v kategorii Sestra ve výzkumu a vzdělávání se stala Jitka Pancířová.
Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Anně Chrzové.
Cenu v kategorii Sestra mého srdce získala Marie Čechová z anesteziologickoresuscitačního oddělení Nemocnice Znojmo. Vrchní sestra Marie Čechová získala ocenění v
hlasování široké odborné i laické veřejnosti s nejvyšším počtem 623 hlasů z 3173
hlasujících.
Z množství přihlášek v jednotlivých kategoriích vybrala v prvním kole nezávislá porota
složená ze sester, zástupců profesních a odborných organizací a nejaktivnějších autorek
časopisu v každé kategorii tři finalistky.
Druhé kolo a finále celé soutěže Sestra roku 2010 se uskutečnilo 22. února 2011 v rámci
slavnostního večera v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově, kdy o vítězkách
jednotlivých kategorií definitivně rozhodovala porota, v níž přijali členství významné
osobnosti z oblasti lékařství, ošetřovatelství a zástupci sponzorů. Post předsedkyně poroty
přijala PhDr. Jana Marečková, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických věd Univerzity
Palackého v Olomouci.
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Večerem provázeli moderátoři Iva Kubelková a Jan Čenský. V rámci kulturního programu
vystoupila zpěvačka Helena Vondráčková a herecké vokálně-instrumentální kvarteto
Hamleti. Všem vítězkám byly předány ceny vyrobené ve sklářské huti a hodnotné dary.
Vydavatelství Mladá fronta přichystalo pro vítězky i speciální dárek – projížďku noční Prahou
v limuzíně, kde nechyběl sekt k přípitku všech pěti vítězek.
Marie Čechová

Po ukončení znojemské SZŠ nastoupila Marie Čechová v roce 1973 v tamní nemocnici na
oddělení ARO, které pomáhala budovat a jeho dnešní podoba je i jejím životním dílem. V
roce 1979 zakončila pomaturitní specializační studium ARIP. V roce 1989 nastoupila na
pozici staniční sestry ARO a po roce se stala vrchní sestrou oddělení. Tuto funkci zastává
dosud, s krátkým nedobrovolným přerušením v důsledku onkologického onemocnění, které ji
naštěstí nezlomilo, naopak přivedlo k další činnosti v oblasti péče o onkologické pacienty.
V roce 2002 Marie Čechová založila ve Znojmě pobočku občanského sdružení ARCUS–
ONKO CENTRUM a v krátké době dokázala okolo sebe soustředit skupinu nadšenců, kteří
se zapojili do edukačního programu pro pacienty a občanskou veřejnost města Znojma.
Dnes již každoročně pořádaný Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě navazuje na
pravidelná setkání zdravotnických pracovníků a občanů, která Marie Čechovápod záštitou
sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM Ješov několik let organizovala.
Toto vše v oslabení nemocí, s perfektním zvládnutím práce vrchní sestry a realizací nových
nařízení, vyhlášek a zákonů. Nelehká práce vrchní sestry ARO má svá specifika a vyžaduje
kontinuální sebevzdělávání a doplňování kvalifikace, což Marie Čechová perfektně zvládá a
prosazuje také u svých kolegyň a i při vysoké fluktuaci personálu oddělení ARO dokáže stále
držet vysoký standard péče. V rámci nemocnice je sestra Čechová členkou Komise pro
ošetřovatelství a Komise pro nozokomiální infekce. Neustálé zlepšování ošetřovatelské péče
a prevence nozokomiálních nákaz jsou tak jejím každodenním úkolem nejen na vlastním
oddělení, ale i v rámci celé nemocnice. Při náročné a mnohdy vysilující práci sestry
vychovala dvě děti a dnes se raduje ze svých dvou vnoučků.
Pracuje s obdivuhodným elánem a nasazením a je vždy připravena vyslechnout a poradit. O
kvalitách Marie Čechové svědčí i fakt, že stojí po boku již 3. primáře oddělení ARO. Dnešní
zdravotnictví funguje díky úsilí a obětavé práci takových lidí, jako je paní Marie a nominace
do soutěže je i poděkováním jejích kolegů.
Máme velkou radost, že naše Maruška tuto cenu získala.

Cena „Mosty 2010“

Manželka prezidenta republiky Livia Klausová předala ve čtvrtek dne 17. března 2011 v
15.00 hodin ve Společenském sále Domu kultury v Kroměříži ceny „Mosty 2010“, Cenu
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
Mosty 2010 byly v pořadí již osmým ročníkem udělování výroční ceny Národní rady osob se
zdravotním postižením České republiky. Jsou zde oceňovány mimořádné aktivity nebo činy
ve prospěch občanů se zdravotním postižením a jejich dlouhodobá, cílená a systémová
podpora. Předávání cen se konalo pod záštitou paní Livie Klausové a ve spolupráci se
Zlínským krajem a městem Kroměříž.
Do tohoto ročníku bylo nominováno 54 projektů a osobností. Na Cenu pro nestátní neziskové
subjekty bylo nominováno 22 návrhů, získala ji Škoda Auto. Porota ocenila komplexní projekt
Škoda Auto Handy, který se věnuje rozvoji dopravní mobility osob se zdravotním postižením
v Česku. "Poradenská centra, kterých je po celém Česku již osm, se zabývají poradenstvím
osobám se zdravotním postižením a nabízí jim komplexní řešení k oblasti mobility," přiblížil
ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Radek Špicar. Ve vyhlášených čtyřech kategorií byly vždy
další 4 instituce, nestátní subjekty či osobnosti hnutí, kteří přebírali ocenění. ARCUS –
ONKO CENTRUM sice tuto hlavní cenu nedostalo, ale hned po Škoda auto jsme na podium
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přebírali aspoň uznání za projekty pomoci onkologickým pacientům. Hodinu před zahájením
jsme se sešli s paní Livií Klausovou, kde jsme jí s ostatními nominovanými odpovídali na její
otázky. Z našeho občanského sdružení se tohoto setkání zúčastnila předsedkyně
představenstva Jana Koželská, Vladimír Vařeka, Vlasta Ratajová, MUDr.Jan Grulich s MUDr.
Mílou Fredinandovou.
Celou tuto slavnostní událostí za účastí významných osobností nás provázel Jakub Železný.
O kulturní program se postaral Ladislav Kerndl s dcerou Terezou, Václav Hudeček, Denisa
Folkeová a další. Hlavním partnerem akce byla Metropolitní univerzita Praha a dalšími
partnery byl Zlínský kraj, Město Kroměříž, Nakladatelství UMÚN, ENDL+Ka.s., generální
partner NRZP ČR : APEX. Slavnostní předávání cen Mosty 2010 se konalo
za finanční podpory Úřadu vlády ČR. Nad celou akcí bděl předseda NRZP ČR pan Václav
Krása, kterému včetně jeho spolupracovníků patří dík za celý průběh akce.

Ocenění členky představenstva ARCUS–OC MUDr.Mileny Wittnerové
Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech při oficiálním zahajování karlovarské lázeňské
sezony opět předávalo Ceny Sdružení za rok 2010. Cenu obdrželi MUDr. Jaroslav Dolina - in
memoriam, bývalý primář sanatoria Richmond, a MUDr. Milena Wittnerová, bývalá primářka
sanatoria Thomayer. „Oba za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství v Karlových Varech.
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Ceny byly předány 6. května večer v Karlovarském městském divadle,“ uvedl František
Mikeš, tajemník Sdružení léčebných lázní v Karlových Varech. Milena Wittnerová má lví podíl
na tom, že lázeňské domy v celé zemi už dvacet let léčí také onkologické pacienty.
Byla jsem jako misionář 7. června 2011
Onkologičtí pacienti v lázních? Před pětadvaceti lety tabu. Dnes ale i díky doktorce
Wittnerové normální. Před pětadvaceti lety jí lékaři dávali tři až pět let života. Jana Koželská
onemocněla rakovinou, diagnóza ji psychicky srazila. Zvláštním řízením osudu se ale ocitla
v Karlových Varech, v lázeňském domě Thomayer. Byla jednou z prvních onkologických
pacientek v experimentálním programu primářky Mileny Wittnerové. „Paní primářka mi velmi
pomohla, v první fázi hlavně psychicky. Dodávala ženám chuť a sebevědomí, od ní jsme
nejvíc čerpaly,“ vzpomíná veselým hlasem na polovinu osmdesátých let. V Karlových Varech
tehdy Jana Koželská strávila pět týdnů. Přístup doktorky Bittnerové byl podle ní revoluční.
„Onkologičtí pacienti byli do té doby v lázeňských domech tabu. Třeba maséři se nás báli
masírovat. Přitom u onkologických pacientů velmi záleží na psychice a na zájmu lékaře,“
říká.
Po svém vyléčení začala Jana Koželská pomáhat jiným. V roce 1993 založila sdružení
Arcus-Onko Centrum, které působí po celé republice. Pro pacienty pořádá ozdravné pobyty,
vydává brožury, organizuje přednášky i odborné kongresy. „Pomáháme onkologickým
pacientům a jejich rodinám zvládnout těžké okamžiky. Nabízíme pomocnou ruku, konzultace,
poradenství a další užitečné služby,“ říká Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové.
Lázeňská revoluce
Doktorka Milena Wittnerová má na svědomí malou lázeňskou revoluci. V roce 1985 začala s
úzkou skupinou spolupracovníků zavádět onkologický program do lázeňských zařízení.
Chtěli umožnit pacientům s nádorovým onemocněním, kteří prodělali náročnou onkologickou
léčbu, rehabilitaci v lázních. Jenže narazili na bariéru odmítání. Prosadit v polovině
osmdesátých let tuto myšlenku zavánělo téměř kacířstvím. „Někteří zdravotníci byli proti, k
naší snaze se stavěli velmi negativně. Nevěděli, jak se k onkologickým pacientům chovat,“
popisuje začátky nové epochy v lázeňství.
MUDr. M.Wittnerová sedí s květinou
uprostřed.

Odradit se však nenechala.
Experiment, pro který získala v
Karlových Varech prostor, později
potvrdil pozitivní účinky lázeňské
léčby na pacienty s rakovinou. Na
začátku se ho zúčastnilo padesát
lidí, které primářka Wittnerová se
spolupracovníky pečlivě sledovala.
Veškerá data zaznamenávali do
tabulek.
Subjektivní
pocity
pacientů i objektivní měření.
„Jednoznačně jsme prokázali, že
pacienti po onkologické léčbě si v
lázních
zlepší
fyzickou
i
psychickou kondici a že mají lepší laboratorní výsledky. Mnozí z nich se dokonce vrátili do
práce,“ popisuje lékařka. Vyhráno ale ještě neměla. „Musela jsem o tom všechny přesvědčit,
a tak jsem začala jezdit a vyprávět. Na výbor onkologické společnosti, na ministerstvo, na
kraj. Připadala jsem si jako misionář,“ směje se. Cíle nakonec dosáhla až v roce 1991, kdy
onkologický program konečně prosadila do indikačního seznamu pro lázeňskou péči. A
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navrhla i tabulkové označení pro tento program - I/1. Všimla si totiž, že seznam indikací
trochu překvapivě začíná až dvojkou. „A tak jsem volnou jedničku využila. Důležité ale je, že
se onkologický program prosadil i v dalších lázeňských zařízeních po zemi. To považuji za
svou zásluhu,“ říká bývalá primářka sanatoria Thomayer.
Za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství v Karlových Varech převzala Milena Wittnerová
cenu Sdružení léčebných lázní.
Článek z novin Mladá Fronta, autor Václav Fikar, 7Sedmička.cz Karlovy Vary

BENEFIČNÍ AKCE ROCKOVÉ LÉTO 2011

Ve dnech 16. 7. 2011 a 27. 8. 2011 se uskutečnily benefiční akce Rockové léto na podporu
ARCUS - ONKO CENTRA.
V sobotu dne 16. 7. 2011 se uskutečnila již tradiční benefiční akce Rockové léto na podporu
ARCUS - ONKO CENTRA. Akce byla zahájena v areálu Olše na Července v 16 hod.
V programu vystoupily rockové skupiny Storn, Harlej, R.I.B., Stracené Ráj, Orchidea,
Venefica, Ramayana a Trifid. Všechny kapely se zřekly honoráře. Záštitu nad akcí převzalo
město Červenka. Akce se zúčastnil také pan starosta Jaroslav Vlk, který přivítal s paní Janou
Koželskou, předsedkyní představenstva ARCUS - ONKO CENTRA, účastníky benefiční
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akce. Počasí akci konečně přálo a více než 1200 účastníků si mohlo poslechnout kvalitní
rockovou hudbu až do konce akce do 3hod. rána 17.7.2011.
Moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a podpořili ji. Bez mediální podpory by tato
akce nebyla možná a proto součástí bylo oslovení České tiskové kanceláře v Praze, která
pomohla předat informace regionálním sdělovacím prostředkům. Také jsme připravili články
a podklady pro natáčení do rozhlasu. Natočili jsme krátké vysílání v rozhlase a také jsme
konzultovali články s novináři. Rádio Čas natočilo krátký spot s pozvánkou na naši akci,
kterou vysílalo 5x denně již týden před akcí. Tato benefiční akce na Litovelsku pomohla
občanům se dozvědět o činnosti našeho občanského sdružení.
Sponzoři benefiční akce:
Obecní úřad Červenka / TJ Sokol Červenka / Kapela STORN / kapela HARLEJ / kapela
R.I.B. / kapela STRACENÉ RÁJ / kapela ORCHIDEA / kapela VENEFICA / kapela
RAMAYANA / kapela TRIFID / OSA / Pivovar STAROBRNO, Pivovar Litovel / Maso uzeniny
Makovec / paní Makovcová M + M / paní Urbanová / potraviny Litovel / Potraviny Jašková / Id
pásky / Hanácká kyselka / TETA Litovel / starosta Jaroslav Vlk / místostarosta Soňa
Cinegrová / Hasiči Ješov, Červenka, Tři dvory / manželé: Pluskalovi, Vyroubalovi, Krbcovi,
Mlčochovi, Ševčíkovi / jednotlivci: Libuše Tauchmanová, Jaroslava Machová, Josef Koutný,
Zdena Koutná, Denisa Vařeková, Vladimír Vařeka ml., Marcela Vařeková, Kamil Typner,
Miluše Havlisová, Antonín Zavadil, Jarmila Daňková, Aneta Doláková, Tomáš Svačina ,
Zdenek Kubát, Vladimír Navrátil, Petra Vošalíková, Iva Parzyková, Lukáš Motal, Petr
Vyroubal
Mediální partner RÁDIO ČAS
Zdravé město Prostějov, PROFIT, Město Litovel / Turistické informační centrum Konice
Zvuk: Kamil Rozsypal
Těmto patří poděkování za pomoc formou služeb a za materiální pomoc.
Další benefiční akce pod názvem Rockové léto proběhla opět na Července 27. 8. 2011.
Benefiční akce dne 27. 8. 2011 na Července byla super, až na to nevydařené počasí, ale i
přesto všechny kapely vystoupily a suprově odehrály :) a tím myslím opravdu všechny!
Denisa Vařeková
Sponzoři akce:
Obecní úřad Červenka / TJ Sokol Červenka / Kapela
Titanic / Kapela Pandora / Kapela Doga / Kapela Kraken /
Kapela Herrgott / Kapela Vinný střik / Kapela Calibos /
OSA / Pivovar STAROBRNO, Pivovar Litovel / paní
Urbanová - potraviny Litovel / Id pásky / Mohelnická
pekárna / VESTA / Pekařství Vašíček / starosta Jaroslav
Vlk / Hasiči Uničov a Červenka
Mediální partner RÁDIO ČAS
Zdravé město Prostějov, Město Litovel, Mikroregion
Litovelsko / Turistické informační centrum Konice /
manželé: Balatkovi, Mlčochovi, Pleskalovi, Zbořilovi,
jednotlivci: Libuše Tauchmanová, Josef Koutný, Zdena
Koutná, Denisa Vařeková, Marcela Vařeková, Miluše
Havlisová, Antonín Zavadil, Jarmila Daňková, Tomáš
Svačina ,Vladimír Navrátil, Ing.Václav Mašek a Helena
Strejcová, Miroslav Papík, Jan Fojtanik
Zvuk Kamil Rozsypal
Těmto patří poděkování i dalším, kteří nechtěli být zveřejněni, za pomoc formou služeb a za
materiální pomoc.
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Termíny benefičních akcí v roce 2012
I v roce 2012 plánuje ARCUS – ONKO CENTRUM uspořádat dvě benefiční akce na
Července (na hlavní trase Praha–Olomouc) pod názvem Rockové léto ve dnech 14. 7.
2012 a 1. 9. 2012.
Smutné události
I v tomto roce nás opustily pacientky, které jste znaly z našich akcí:
PhDr. Tamara Cenková, herečka Zuzana Dříhalová, Jana Bártlová, Marie Slováčková.
Budou nám všem, kteří jsme je znali, chybět.
V srdcích nám však zůstanou.
Členský sněm
Výše členského příspěvku na rok 2011 byla ve výši min. 300 Kč na
členském sněmu dne 29.5.2011 v ARCUS – OC Ješov.

Přehled účasti na pobytech v roce 2011
V roce 2011 jsme realizovali v rámci ARCUS – ONKO CENTRA tyto ozdravné pobyty:

Termín pobytu

Místo pobytu

Pobytu se zúčastnilo
osob

23. 03.-02. 04.

ČR – Karlovy Vary

15

07.04.-17.04.

Jizerské hory( Montanie ( Desná .Souš

12

10.06. - 19.06.

Chorvatsko – Makarská( penzion Ribar

23

26.08.-04.09.

Chorvatsko(VODICE – Severní Dalmácie

26.08.-04.09.

Francouzská Riviéra, Port Grimaund

23

16.09. – 25.09.

Švýcarské Alpy, Melchtal

44

25. 10.-04. 11. ČR – Karlovy Vary
CELKEM

7 míst
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7

45
169

Rekondiční pobyty v ČR

Karlovy Vary
Karlovy Vary
23. 3. - 2. 4. 2011
25. 10. - 4. 11.2011
Oblíbené pobyty se uskutečnily v lázeňském domě
Kolumbus pod Sanatoriem Kriváň – Lázně Bohemia.
Ubytování bylo zajištěno na dvoulůžkových a
jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením, televizí,
ledničkou a telefonem. Cena pobytu byla včetně plné penze,
při obědě a večeři byla bohatá nabídka zeleninových salátů.
Z velké nabídky jídel si každý účastník vybal podle své chuti.
Vynikající bylo pití teplých karlovarských léčivých pramenů.
„Sluníčko přivítalo v Karlových Varech 45 onkologických pacientů se svými rodinnými
příslušníky a počasí nám přálo po celou dobu našeho podzimního rekondičního pobytu.
Tradičně bylo zajištěno plavání v bazénu Thermál, kdo si obstaral poukaz FT, chodil na
procedury do Alžbětiných lázní. Pěkné počasí lákalo k vycházkám. Moc se nám líbila
exkurze v Becherovce, která byla zakončena filmem o historii a ochutnávkou. Byla to pro nás
všechny premiéra, neboť o prázdninách v muzeum proběhla rekonstrukce. Nechyběla ani
informace programech ARCUS – OC a přednáška s MUDr.Daliborem Štamberou nejen o
financování léčby pojišťovnami. Stravování, jako vždy, bylo výborné a dostačující. Děkujeme
paní MUDr. M. Wittnerové, že nám věnovala svůj volný čas , Marii Svatkové za pomoc
s programem, Božence Špičkové za dovoz věnečků z Pekárny Chodov a Lubošovi Orlichovi
za toto zajištění.
Vedoucí pobytu Jana Koželská
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Jizerské hory – hotel Montanie – Desná , Souš
Již třetí ozdravný pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodina se za odborného doprovodu
uskutečnil 7. 4.do 17. 4. 2011 v Jizerské horách v zařízení Montanie – Desná, Souš. Areál
byl dříve před renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní středisko,
které tak bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. 1. 12. 2008 se po renovaci se celý areál
otevřel bez omezení nejširší veřejnosti.
Chráněná krajinná oblast Jizerské hory poskytuje ideální prostředí pro zdravý životní styl a
Montanie přispívá tím, že je zcela nekuřáckým areálem.
Všechny pokoje, restaurace a společenské prostory s výjimkou baru jsou nekuřácké. Hotel je
u chráněného pásma vodního zdroje III. stupně, které je zárukou dlouhodobě kvalitního
ovzduší, které je podloženo kontrolní hydrometeologickou stanicí ležící 300 m od hotelu.
Přímo před hotelem je 2,5 km dlouhá asfaltová komunikace kolem přehrady využívaná po
celou letní sezónu jako známá trať pro in line bruslaře . V době našeho pobytu byla silnice
uzavřena a tak jsme jí využívali k procházkám kolem přehrady.
Před hotelem začíná řada turistických tras různé délky a náročnosti, z nichž nejoblíbenější je
okruh na Jizerskou louku s návštěvou tamního muzea, rašelinišť a řady míst s kouzelnými
výhledy na horskou krajinu. Muzeum však ještě bylo do konce dubna zavřené a tak jsme
viděli, jak lidé připravují vše pro zahájení další sezóny.
Ubytování v hotelu Montanie (původně Darré), se nám moc líbilo, protože má zcela
renovované pokoje ve třech oddělených objektech. Každý pokoj má svou zcela
zrenovovanou koupelnu a WC. Vytápění také je ekologické a tak jsme na pokojích měli
radiátory na elektriku a mohli jsme si regulovat teplotu na pokojích podle našeho přání.
Stravování ve formě plná penze bylo skvělé: snídaně formou švédských stolů se vždy každý
den čerstvým výborným pečivem, teplý oběd, teplá večeře a dvě studené svačiny. Naši
kamzíci vždy využili skvělé svačinové balíčky. V prostorách recepce jsme mohli využívat i
zdarma internet.
Vynikající kuchyni hotelové restaurace Montanie 777, která je otevřena jak hotelovým
hostům tak denním návštěvníkům od snídaně až po večeři využili i Ti, kteří se za námi přijeli
podívat. Prostředí moderně zařízeného interiéru restaurace si nás získalo svou přívětivou
tváří, nekuřáckým prostředím a pozorným personálem. A také naši účastníci se chtějí zase
vrátit na krásné cesty po Jizerských horách a na tůry, které ještě nestihli. Také v nedalekém
Harrachově jsme navštívili Myslivecké muzeum, Sklářské muzeum , Pivovar i s pohledem na
skláře, kteří tvořili u pece krásná díla. Jenom Hornické muzeum mělo ještě přestávku.
Moc děkujeme celému personálu Montanie, který se o nás celou dobu pobytu
vzorně staral.
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Ozdravné pobyty v zahraničí

Švýcarsko
V termínu od 16.9. do 25.9.2011 se
uskutečnil
ozdravný
pobyt
pro
onkologické pacienty a jejich rodiny ve
švýcarském Melchtalu, který se nachází v
blízkosti centrálního středu Švýcarska.
Pobytu se za odborného doprovodu
zúčastnilo 44 osob. Hlavní náplní
ozdravného pobytu byla turistika ve
vysokohorském prostředí pod zdravotním
dohledem a odborný program včetně
rehabilitačního programu, který ARCUS –
ONKOCENTRUM zajistil po celou dobu
pobytu s MUDr.Milenou Wittnerovou,
PhDr.Martinem Kořánem se ženou a
vedoucí pobytu Janou Koželskou.

Ubytování bylo zajištěno v třípatrovém penzionu Widderhuis v malebné horské vesničce
Melchtal, která se nachází cca 25 km pod Luzernem v nadmořské výšce 890 m. Penzion je
celoročně využíván k ozdravným pobytům alergických dětí a dětí s dýchacími potížemi,
protože se jedná o velice čisté a zdravotně prospěšné prostředí, nejčistší oblast ve
Švýcarsku.
I když nám počasí první dny nepřálo, přesto jsme si při cestě do Melchtalu prohlédli
Luzern,kde zrovna svítilo sluníčko. Po příjezdu se ti, kteří tu byli poprvé, prohlédli Melchtal Klášter, salaš, poštu, kostel sv. Niklaus von Flüe se hřbitovem. Angelika nám tradičně
pomohla s výletem do Engelbergu a vyjednala i slevy na lanovku pro ty, kteří neměli Tell
Pass. Také jme nezapomněli navštívit Flüeli - Ranft ( rodný dům br. Klause, otcovský dům,
kaplička, kde žil, kaple sv. Karla z r. 1614-1618, Jugendstill - Hotel Paxmontana.
stránka 21/38

Nezapomenutelným výletem byl opět LauterbrunnenMürren , kam jsme jeli našim autobusem z Melchtalu
přes Sarnen, Sachsen, Lungen – Brünigpass ( tam
jsme na zpáteční cestě navštívili bazar ). Do Mürrenu
jsme jeli lanovkou a pak pěšky podél trati k lanovce
do Lauterbrunnenu. Kamzíci již tradičně i za deště
vyšli na Rütialp a
kapličku Fomat. Na
jezera
šli
také
pěšky a ostatní
vyjeli lanovkou na Melchsee – Frut a pak ještě na Boni
Stock . Prošli jsme se kolem jezer, kde jezdil letos i vláček.
Návrat pak byl opět lanovkoudo Melchtalu a část sestup
pěšky s Kamzíky. I přes náročný program účastníci si
zazpívali za doprovodu harmoniky, na kterou hrál prim.
MUDr. M. Kořán a na kytaru hrál Karel Klug.
Při cestě zpět jsme si prohlédli Konstanz - Muzeum Mistra
Jana Husa a památník, kde byl upálen, prošli jsme kolem jezera a prohlédli si historické
centrum s prim. PhDr. Martinem Kořánem.
Poděkování za pobyt
Dobrý podvečer paní Koželská.
vím že mnohé již bylo řečeno, přesto bych Vám ráda poděkovala za pobyt ve Švýcarsku.
Prohlížení fotek mne znovu uvádí do prožitých minulých dnů zalitých sluncem a naplněných
obdivem k zhlédnuté přírodě spolu s úctou k lidem kteří svojí prací zvelebují všechnu
krásu. Přeji Vám krásné podzimní dny a znovu děkuji za vše hezké. Zdraví A. Halušková

CHORVATSKO
Pobyty přispěly k prevenci recidiv nádorového onemocnění, nácvikem správných životních
návyků a edukací jde i o možnost dalšího pracovního zařazení, nebo při trvalých následcích
získání schopnosti žít dále vyrovnaným životem i s chronickým postižením.
Informace o pobytech a ohlasech z pobytů byly na internetových stránkách www.arcusoc.org a v měsíčníku ARCUS.

Chorvatsko – Makarská- penzion Ribar 2011

V termínu od 10.06. – do 19.06.2011 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické pacienty
a jejich rodiny v penzionu Ribar na Makarské v Chorvatsku. Odjezdními místy byly: Zlín ,
Olomouc, Brno a Mikulov. Velmi pohodlným autobusem CK Valaška jsme v ranních hodinách
dojeli do Makarské. Ubytování bylo ve 2 - lůžkových pokojích s možností 2 přistýlek se
sprchou, WC, balkonem a lednicí. Součástí vybavení všech pokojů byly polštáře, přikrývky i
povlečení. Pokoje měli klimatizaci (za příplatek). Stravování jsme měli zajištěné ve formě
polopenze v penzionu. Snídaně byla kontinentální rozšířená a večere - výběr ze dvou menu
+ polévka, salát, dezert . Pobyt nám začínal večeří a končil snídaní. V rámci pobytu jsme
mohli využívat program Otevírání moře v hotelu Riviera zdarma. Na webových stránkách
www.arcus-oc.org naleznete i video ukázky z výuky břišních tanců a Zumby, kterou jsme
absolvovali na tomto pobytu s Janou Kubínovou. Ta tam také ráno cvičila jógu, odpoledne
masírovala a večer ob den zpívala s kapelou. Raději jsme si s ní zatancovali než s
chorvatskou skupinou. Také tam byl bohatý animační program pro děti. Vedoucím pobytu
byla Jana Koželská a s lékařem MUDr. Janem Grulichem.
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Výhodou tohoto místa byla perfektní organizace CK a místo, kde jsou hory i moře a dlouhé
pláže k kolonádou až do přístavu. Všude plno atrakcí a přitom i klidných míst. Hotel Riviera je
hned u moře, kde jsou i stromy stínící části pláže. Proto, že se nám líbila doprava, program v
hotelu Riviera i ubytování blíže moře, domluvili jsme se s CK na příští rok na ubytování a
stravu přímo v hotelu Riviera.

Chorvatsko – VODICE 2011

V termínu od 26.8. do 4.9.2011 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické pacienty a
jejich rodiny ve Vodici, která se řadí k nejatraktivnějším a nejvyhledávanějším letoviskům
Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 12 km severně od města Šibenik. Své jméno
získalo podle četných pramenů pitné vody v místě a okolí. Stará část města s malými
kamennými náměstíčky a křivolakými uličkami nabízí spoustu obchůdků, taveren a stylových
restaurací, které vytváří atmosféru města, veselé, hlučné a přitom čarovné při západu slunce.
Dlouhá přírodní štěrková pláž kombinovaná s kamennými moly obklopená borovými lesy a
čistým mořem láká k odpočinku a zábavě. Letovisko Vodice nabízelo našim účastníkům
příjemné promenády, sportovní a kulturní vyžití. Podél pláže bylo možno dojít do malebného
přístavního městečka Tribun. Lákavým cílem procházek také byla „marina“ kde kotví řada
jachet, výletních a rybářských lodí a oblíbené tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny.
Všichni účastníci měli zajištěnou polopenzi v restauraci hotelu Jadran Plavi: snídaně formou
bufetu, večeře servírované menu - výběr ze 2 hlavních jídel se salátovým bufetem.

Francie
V termínu od 26.08.-04.09.2011 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické pacienty a
jejich rodiny na Francouzské Riviéře v Port Grimaund v zálivu St. Tropez. Ve 3* kempu s
vlastní písečnou pláží, nádhernou okolní krajinou a nepřebernou možností výletů za
poznáním a historií se zúčastnilo tohoto pobytu přes naše občanské sdružení ARCUS –
ONKO CENTRUM 23 osob pod vedením Ladislava Bohma a za lékařského doprovodu
MUDr.Vojtěcha Smoly, revizního lékaře VZP , pobočka Znojmo. Oblast St. Tropez, která je
známá svými léčebnými účinky a je vhodná pro léčení atopických ekzémů i onemocnění
horních cest dýchacích, nejvíce však lákala naše účastníky k odpočinku a regeneraci sil.
Děkujeme účastníkům za zaslaná poděkování za tento pobyt.
stránka 23/38

Mezinárodní spolupráce
V roce 2011 jsme pravidelně dostávali časopis pro onkologické pacienty Coping with
Cancer z USA atd. V rámci členství v European Cancer Patient Coalition jsme vyplňovali
požadované dotazníky. Také během roku 2011 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 2011 jsme monitorovali několik desítek článků v různých novinách a časopisech. Také
jsme se zúčastnili natáčení rozhlasových pořadů.

Obnovená premiéra dokumentu O neumírání

Před dvanácti lety Alena Činčerová natočila dokument O neumírání, který měl v tomto roce
obnovenou premiéru, která byla v úterý 16.srpna 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.

Z historie:
Televizní diváci mohli z této akce shlédnout 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.
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
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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.

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
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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

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 dřívě 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.
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
onkologickým pacientům 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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Dotace a příspěvky od státní
správy 2011

Kč

Účel

Úřad vlády ČR

250 000 Edukační pacientský program ONKO

Úřad vlády ČR

222 000 Organizační a administrativní servis

Obec Luká

CELKEM
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6 000 Edukační pacientský program ONKO

478 000
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V roce 2011 nás finančně podpořili
V roce 2011 naše ARCUS – ONKO CENTRUM podpořili sponzoři a dárci uvedení u
Mezinárodního onkologického kongresu . Dále podpořili finančně a patří jím
díky:
Vládní výbor pro zdravotně postižené – Úřad vlády ČR
Město Litovel / DIS s.r.o. / Ing. Sameš Milan / Drahorád Jiří / Europoslanec Ing.
Jan Březina
V roce 2011 vydal ARCUS-OC s MUDr. Ivanem Kolombem, FEBU, novou publikaci
„Rakovina ledviny“,na kterou také přispěli i samotní pacienti, kteří nechtěli být uvedeni.
Přesto jim patří velké díky.

Materiální pomoc a pomoc formou služeb
V roce 2011 nás podpořili všichni, kteří jsou uvedeni u benefičních akcí na Července v roce
2011.
Za materiální pomoc a pomoc formou služeb dále děkujeme:
JEŽEK SOFTWARE Česká Lípa/ Obecní úřad Luká / Tiskárna Křupka Mohelnice
Luboš Orlich – Pekárna Chodov / Božena Špičková/ Pekařství Růžička Znojmo a další, kteří
nechtěli zveřejnění

Poděkování patří všem dobrovolníkům, těm, kteří bez únavy věnovali svůj
čas, úsilí, myšlenky a srdce práci veřejně prospěšné.

Výhled do budoucna
Rok 2013 bude po roce 2012 pro naše sdružení dalším náročným rokem za posledních
téměř 19 let. V letošním roce se slaví 12 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. Také budeme
muset 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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Výroky auditora
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