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Motto: 

 
„Můžeš být stále šťastný, 

pokud dokážeš stále jít po cestě ctnosti.“ 
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Slovo úvodem 
 

 

 

Vážení a milí, 

v loňském roce slavil náš spolek výročí 25 let práce ve prospěch onkologických pacientů  

a jejich rodin. V roce 2018 jsme zajišťovali projekty, které byly úspěšné i v minulých letech a to 

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

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

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

onkologické léčbě v Jizerských horách, v Kutné hoře a v Karlových Varech. Pokračovali jsme také v 

projektu „Spolu proti rakovině“. 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. 

V loňském roce jsme tradičně uspořádali jednu benefiční akci v Července u Litovle.  

 

Velký dík patří nejenom sponzorům ale i dobrovolníkům, kteří nám pomáhali na našich akcích. 

 

 

 

 

 

V Ješově 16. 6. 2019                                                       Jana Koželská 

                                                                                         předsedkyně  

                                                                    nositelka ceny Olgy Havlové 

                                                                signatářka Pařížské charty proti rakovině 
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Vznik organizace 

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

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

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

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

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

centrum, z.s.  
 

Organizační struktura 
 

 

                     Název: ARCUS – onko centrum, z.s. 

                       Statut: Spolek 

                        Sídlo: Ješov 24,783 24 Luká 

                  Územní působnost: Česká republika 

                       Vznik: 28. 5. 1993 

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

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

Krajského soudu v Ostravě 

 

                          IČO: 482 825 02 

                                   Předsedkyně: Koželská Jana 

                 Číslo účtu: 2700226536, kód 2010 vedený u Fio Banka  

                       Mobil: 603 533 288, 604 258 100 

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

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

 

Představenstvo v roce 2018 

                                  Předsedkyně:  Jana Koželská 

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

MUDr. Dalibor Štambera, FEBU od 4.11.2018, člen 

představenstva od 8.11.2013 

další členové představenstva: 

MUDr. Milena Wittnerová od 23. 11. 2008 

Marie Čechová od 23. 11. 2008  

Libuše Tauchmannová od 4.11.2018 

 

   

mailto:jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org/
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Kancelář ARCUS – onko centra, z.s. v roce 2018 

 

 

       Projektový manager:  Jana Koželská  

 

       Kontaktní pracovníci:  Anna Koželská  

Jarmila Ducká 

 

Dobrovolníci na projektech:   

 

 

Vladimír Vařeka 

Bc. Denisa Muzikantová 

Lenka Sehnalová 

Ludmila Viternová 

 

Česká Lípa           Mgr. Josef Vegner 

                           

Nový Bor:            Bruno Brych   

                            

Znojmo:               Marie Čechová 

                             Květoslava Poláková 

 

Olomouc:             Věra Tomšů 

                             Zlatka Lazorčáková 

                           

                            

  

Koordinátor pro benefiční akci v      

Července: 

 

Pomoc na seminářích a kongresu:  

 

Překlady:  Tanya Raková 

Odborná garance:  MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 

MUDr. Dalibor Štambera, MBA 

MUDr. Milena Wittnerová  

PhDr.Matrin Kořán, CSc. 

prim. MUDr. Eva Králíková 

 

 

Další dobrovolní spolupracovníci v roce 2018: 

Eva Mišianiková, manželé Pluskalovi, rodina Balatkova, Marie Svatková, Robert Zítko, Marek 

Bednář, rodina Muzikantova, Katka Pluháčková, Petra Forstová, Petr Theuer, Michaela Hornišová, 

Yvona Machová, 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 2017 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. 2018 byl 692 členů, z toho 

onkologických pacientů 658. 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 2018 byly poskytnuty konzultace osobám v těchto oblastech 

 

• byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů 

• byly poskytnuty telefonické informace na kontakt lékařky, která se věnuje léčbě lymfedému. 

• podané telefonická informace z mobilního telefonu ohledně výživy při podávání chemoterapie 

a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění, předány informační brožury 

• informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti 

• podávání informací v souvislosti s konáním XIII. Mezinárodního onkologického kongresu ve 

Znojmě, pořádaného ARCUS- OC a TC Medicus o.p.s., 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 2018 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 časopisu 

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 5.10.- 6.10.2018 se několik členů organizace podílelo na organizování dvoudenního  

Mezinárodního onkologického  kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě. Patří jim velké poděkování.                                         

 

Všechny akce pořádané ve Znojmě jsou zdokumentovány v pečlivě vedené kronice. 

 

Zpracovala: Marie Čechová, vedoucí informačního místa Znojmo, ARCUS - OC JEŠOV. 
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Práce s veřejností – projekty 2018 
 

    Edukační pacientský program ONKO 

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

realizovat Edukační pacientský program ONKO.  

    

Během prvního pololetí roku 2018 jsme se zaměřili na aktivity, které pomáhají zlepšit zdravotní gramotnost 

onkologických pacientů a jejich rodin v ČR.  

Dne 2.2.2018 proběhl seminář v Olomouci v rámci Světového dne boje proti rakovině- na programu by byly 

přednášky pro onkologické pacienty a jejich rodiny. Seminář vedla Jana Koželská, projektová manažérka za 

pomoci onkologických pacientů a odborné veřejnosti. Program i foto ze semináře bylo zveřejněno na webových 

stránkách arcus-oc.org a v časopisu ARCUS č.164.  Semináře se zúčastnilo 26 osob. 

 
 

Pro onkologické pacienty a jejich rodiny jsme vydali a distribuovali  časopis ARCUS č. 164   v nákladu po 500 

kusech, kde se čtenáři seznámili s informacemi o připravených seminářích, o rekondičně-vzdělávacích pobytech 

a dalších aktivitách, kterých se mohlii zúčastnit. Časopis ARCUS č. 164 jsme publikovali na našich webových 

stránkách a face booku. Členům, kteří nám nahlásili e-mailové adresy, tak jsme jim ho rozesílali elektronicky.  

 

Další seminář na Krajském úřadu Olomouckého kraje jsme zrealizovali 5.4.2018 na téma „Péče o lymfedém a 

strategické dokumenty kraje z hlediska potřeb OZP”. Semináře se zúčastnilo 29 osob. Seminář vedla Jana 

Koželská s dalšími přednášejícími (Robertem Zítkem, Mgr. Zbyňkem Vočkem a Milanem Langrem). 
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Program i foto z proběhlého semináře, který jsme připravili společně s Národní radou zdravotně postižených 

Olomouckého kraje jsme opět zveřejnili na webových stránkách arcus-oc.org a v časopisu ARCUS č.164. 

Také jsme prováděli dotazníkové šetření z akcí, jak účastníci byli spokojeni a zda se něco nového dozvěděli, co 

by chtěli příště.  

 
 

 
 

Dne 11.4.2018 jsme se zúčastnili akce Světový den zdraví v Olomouci, kde jsme měli stánek v pasáži Gelerie 

Šantovka s informacemi pro pacienty a veřejnost. Pomáhali nám tu také členky z klubu Slunečnice a studenti z 

Lékařské fakulty. Foto z akce, která proběhla od 9,30 hod. do 18,00 hod. bylo zveřejněno na webových 

stránkách arcus-oc.org a v časopisu ARCUS č.164. 
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S MUDr. M. Wittnerovou a lymfoterapeutem Robertem 

Zítkem jsme připravili brožuru pro pacientky s 

lymfedémem pod názvem „Lymfedém - prevence a 

léčba“. Vyšla v nákladu 1000 kusů publikovali jsme jí na 

webových stránkách arcus-oc.org .  

Dne 18.8.2018 v Opavě Janě Koželské poděkovala 

předsedkyně Marie Laníková z ISIS Opava při akci 

k jejich 20. výročí. 

 

 

Dne 5.10.2018 ve Znojmě v Louckém klášteře se 71 účastníků seznámilo s programy pro onkologické pacienty 

v přednášce Jany Koželské, která také do 6.10.2018 moderovala Mezinárodní onkologický kongres pro lékaře, 

zdravotnický personál a onkologické pacienty. Přednášejícími byli přední odborníci z ČR. Informace také 

proběhly na webových stránkách, ve fotogalerii z akce a dány na face booku.  

 

 

Dne 6.11.2019 se uskutečnil seminář v Hotelu Medínek v 

Kutné Hoře pod názvem „ Zapojení pacientů do hodnocení 

zdravotnických technologií”, kterého se zúčastnilo 46 

onko pacientů. Seminář vedla Jana Koželská s dalšími 

přednášejícími (PhDr. Ivana Plechatá). Informace jsme 

čerpali z účasti na Letní škole APO 30.10.2018 v 

Kaiserštejsnkém paláci v Praze na téma: Zapojení 

pacientských organizací, odborných společností a 

veřejnosti do procesu hodnocení zdravotnických 

technologií ( HTA). 

 

V rámci projektu jsme průběžně monitorovali média, 

aktualizovali webové stránky a face book, fotogalerii z 

akcí.  

Průběžně jsme informovali členy spolku o akcích a někteří členové se účastnili i akcí jiných organizací, 

zajišťovali jsme spoluúčasti projektu, jeho administraci a účetnictví. 
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V druhé polovině roku jsme vydali informační leták - skládačku ARCUS – OC, tisk v nákladu 1000 ks, který 

jsme zveřejnili také na www.arcus-oc.org. 

Pro onkologické pacienty a jejich rodiny jsme vydali a distribuovali časopis ARCUS   č. 165 v nákladu po 500 

kusech, kde se čtenáři seznámili s informacemi o seminářích, o rekondičně-vzdělávacích pobytech a dalších 

aktivitách, kterých se budou moci zúčastnit. Časopis ARCUS č. 165 jsme publikovali na našich webových 

stránkách a členům, kteří nám nahlásili e-mailové adresy, tak jsme jim ho rozesílali elektronicky. 

 

Na výroční konferenci Aliance žen s rakovinou prsu v Benediktýnském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v 

Emauzích v Praze, které se ve dnech 23.11. - 24.11. zúčastnily z ARCUS- onko centra z.s. Jana Koželská a 

Hana Kapková, poblahopřála předsedkyně Hana Knappová k 25 výročí naši činnosti. Informace o účasti za 

ARCUS - onko centrum, z.s.  na dalších významných akcích byly zveřejněny na webových stránkách a v 

časopisu ARCUS č.164 a č.165. 

 

Foto z Krajského jednání NRZP OK z 15.5.2018, které nám pořídil Pepa 
Matoušek.  
Našim členům jsme také v průběhu roku zajišťovali vzdělávání na akcí, které 

pořádaly jiné organizace: NRZP ČR, Aliance žen s rakovinou prsu, Iniciativa 

ČOPN, APO AFP, ČARO, NNO Olomouckého kraje a Jana Koželská také 

řešila problémy onko pacientů na pravidelných schůzích jako členka výboru 

Národní rady zdravotně postižených Olomouckého kraje. 

 

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk poděkoval Janě Koželské za obětavou a tolik potřebnou práci 

při příležitosti udělování Ceny hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením, neboť jí 

nominovala NRZP Olomouckého kraje a klub onkologických pacientů - Slunečnice. 

 

Pro zajištění spoluúčasti jsme oslovovali sponzory a dárce. Připravili jsme a zrealizovali benefiční akci v 

Července 21.7.2018. Touto akcí se nám podařilo zajistit potřebnou spoluúčast projektu. 

    Mezinárodní onkologický kongres 2018 Znojmo 

 

 
Již tradičně jsme uspořádali 13. Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém klášteře 

ve spolupráci s TC Medicus, v. o. s. 5.- 6. října 2018.  

Prezidentem kongresu byl opět MUDr. Dalibor Štambera, FEBU a tajemníkem kongresu MUDr. Milan 

Vantuch.  

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

Moderátor: Jana Koželská 

 

Záštitu nad kongresem převzala předsedkyně 

Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR prof. MUDr. Věra Adámková, 

CSc..                         

Registrace lékařů byla na akcích IPVZ – kód akce: 

212082270.  

Přihlášky kromě lékařů účastníci zasílali na 

ARCUS – onko centrum, z.s. Ješov 24, 783 24 

Luká nebo na e-mail: arcus.onko@email.cz .  

Registrace u České asociace sester, z.s. pod číslem 

529/2018 byla určena pro všeobecné sestry, 

porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty 

ochrany veřejného zdraví, nutriční terapeuty, 

zubní techniky, dentální hygienisty, zdravotnické 

záchranáře, farmaceutické asistentky, zdravotně 

sociální pracovníky a radiologické pracovníky. 

Pro onko pacienty byla účast na přednáškách  v 

sobotu 6.10.2018 zdarma. 
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Kongres byl akreditovaný s tímto programem:  

 

 

Pátek 5.10.2018 

  9.00               registrace  

10.00               oficiální zahájení  

10.10–10.30    MUDr. Dalibor Štambera, MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. Dušek L., Májek O.  

                       (ČR): Aktuální výsledky screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR                           

10.30–10.50    ing. Barbora Štamberová, PhD.(ČR): Možnosti vyžití aromatických rostlin v  

                        onkologii  

10.50–11.15    Ing. Zdeněk Kabátek  (ČR): Novinky v oblasti   „centrové terapie“ v onkologii    

11.15–12.00    Jana Koželská, (ČR): Programy pro onkologické pacienty 

12.00 - 12.30   prim. MUDr. Kateřina Táborská,  (ČR) : Diagnostika metastatického      

                         feochromocytomu a terapie 131I-MIBG: kasuistické sdělení  

 

13.00 –13.50   oběd  

 

13.50–14.30    MUDr. Petr Polievka, (ČR): Kompresivní terapie a její místo v rehabilitaci u   

                        onkologických pacientů 

14.30–14.50    MUDr. M. Janulík, místopředseda Zdravotního výboru PSP ČR 

14.50–15.15    doc. MUDr. Vuk Fait , CSc.(ČR): Současné trendy v chirurgii karcinomu prsu. 

15.15–15.25    coffee break  
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Komerční přestávka VZP – PVZP ČR 

 

„Melanomový blok“ 

15.10–15.30   prim. MUDr. Ivana Krajsová, MUDr. Ondřej Kodet, (ČR): Melanom- úvod do     

                        problematiky a léčba 

15.30–15.45   MUDr. Jiří Jahoda, (ČR): Diagnostika melanomu pomocí radiodiagnostických                   

                       metod   

15.45–16.00   doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MUDr. Havel Martin, MUDr. Širůček Pavel,   

                       MUDr. Golisová Jana (ČR):  Sentinelová uzlina u maligního melanomu z                           

                       nukleární medicíny 

16.00–16.15   MUDr. Jindřich Šuk,(ČR): Sentinelová uzlina z pohledu chirurga  

16.15–16.35   MUDr. David Zogala, (ČR):  FDG PET/CT při stagingu maligního melanomu 

17.00- 17.30   doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D. (ČR): FDG PET/CT při hodnocení léčebné  

                       odpovědi maligního melanomu 

17.30–18.00    prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): Co nového kolem kouření    

18.00–18.30    prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Moderní techniky fotonové radioterapie 

 

19,00 hod.      degustace vín, raut, kulturní program se zpěvákem Robertem Jíchou a  

                       diskotéka 

 

Sobota 6.10.2018  

  

  9.00–  9.30    prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (ČR): Imunoterapie karcinomů plic –  

                        současné možnosti a limity 

  9.30–  10.00  MUDr. Michael Vít, Ph.D. a kol. (ČR): Je dostatečná prevence profesionálních  

                        nádorových onemocnění? 

 10.00-  10.30  prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.(ČR): Rakovina prostaty a sexuální život 

 10.30– 11.15  prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): Racionální indikace zobrazovacích    

                        metod – kde se ztrácí peníze? 

11.15– 12.20   MUDr. Andrej Vondrák, prim. MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM (SR): Nové   

                        zobrazovacie NM v diagnostike a liečbe neuroendokrinných nádorov, 

                        Moderné zobrazovacie techniky v diagnostike a monitorovaní pokročilého   

                        karcinómu prostaty, 

                        Praktické aspekty využitia Lutécia Lu-177 v radionuklidovej terapii. 

12.20– 13.00   prim. MUDr. Radek Chvátal (ČR): Onkologické aspekty DIE (hluboké infiltrující  

                        endometriózy)  

13.00– 13.30   MUDr. Richard Pikner, Ph.D. (ČR): Úloha vitamínu D u onkologických pacientů 

13.30               Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera: Závěrečná diskuse, zakončení  

                        kongresu, předání certifikátů 

 
Organizátoři kongresu: 
 
                                 
 
 
Hlavní sponzoři kongresu : 
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Benefiční akce 2018 

Dne 21.7.2018 proběhla úspěšně tradiční benefiční akce  Rockové léto v Července u Litovle, kde vystoupily kapely 

Ortel, SKRAMASAX, Perseus, Sarkonia, Alžběta , Salamandra, Calibos a Obereg. Hostem ze Slovenska byl Ondrej 

Durica. 

Ukázky z akce naleznete např. na těchto odkazech: https://www.youtube.com/watch?v=PeKI5JP-  

https://obereg.cz/tourdates/rockove-leto-cervenka-u-litovle/ 

Novinky o akci jsme průběžně aktualizovali na 

webových stránkách, v časopisech ARCUS a na 

sociální síti facebook.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PeKI5JP-
https://obereg.cz/tourdates/rockove-leto-cervenka-u-litovle/
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Rekondičně edukační a ozdravné pobyty 2018 
 
Projekt „ Rekondičně edukační pobyty se zdravotním programem pro pacienty po ukončené 

onkologické léčbě“ . 

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

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

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

dotazy nebo vzájemně se učili např. praktickému ošetření lymfedému. 

Cílem projektu bylo zrealizovat pět týdenních rekondičně edukačních pobytů se zdravotním 

programem pro pacienty po ukončené léčbě. V Jizerských horách v hotelu Jizerka čtyři týdenní pobyty 

a jeden týdenní pobyt v hotelu Mědínek v Kutné Hoře pro celkem 133 osob po ukončené onkologické 

léčbě. Jednalo se zejména o seniory chronicky nemocné a zdravotně postižené, kteří prodělali základní 

onkologickou léčbu – chirurgickou, ozáření či chemoterapii nebo protonovou či biologickou léčbu. 

Nedílnou součástí byl odborný program.  

 

V programech pobytů bylo dostatek tělesné aktivity. Ranní rozcvičky byly pod vedením na 1. turnusu 

PhDr. Martina Kořána, CSc. a na 2. turnusu Mgr. Nemčíkové Zuzany, RSDr. a na pobytech v 2. 

polovině roku pod vedením Mgr. Aleny Janecké. Každý den účastníci byli rozděleni podle zdatnosti 

do skupin a absolvovali plánované vycházky v čistém a krásném prostředí Jizerských hor. A v Kutné 

hoře. Každý večer po večeři probíhaly odborné přednášky edukačního charakteru, do kterých se 

zapojovali účastníci aktivně jednak dotazy nebo vzájemně se učili např. praktickému ošetření 

lymfedému. V deštivém počasí účastníci využili i nabídky arteterapie a vyrobili si na památku 

andělíčky nebo křížky z korálků.  

Strava ve formě plné penze byla racionální podle předem schváleného jídelníčku odborným garantem 

MUDr. Milenou Wittnerovou. U snídaně formou bufetu účastníci ocenili hlavně velký výběr čerstvého 

ovoce a zeleniny.  

Díky pravidelné fyzické aktivitě se zvýšila fyzická kondice účastníků, což bylo možné prokázat lepším 

zdoláváním turistických stezek. Dále pobyt zlepšil psychiku účastníků ať již pobytem v kolektivu 

stejně postižených nebo sdílením svých obtíží navzájem, což vedlo k přehodnocení svého zdravotního 

stavu a k optimističtějšímu náhledu na své chronické onemocnění. Někteří účastníci využili i osobní 

konzultace s psychologem. K dobrému efektu také přispívalo jistě vyplavení endorfinů "hormonů 

štěstí" po fyzické námaze. V neposlední řadě měly pobyty významný vliv edukační, účastníci se 

poučili o možných komplikacích onkologických onemocnění, o prevenci, výživě, balneoterapii, 

fyzioterapii aj. Po celou dobu pobytů byl k dispozici lékař k eventuálně nutnému ošetření. 

Na pěti rekondičně edukačních pobytech vyplnilo dotazník, který zjišťoval, zda pobyt zlepšil jejich 

fyzickou kondici, psychický stav a zvýšil jejich zdravotní gramotnost celkem 121 pacientů po 

ukončené onkologické léčbě ze 122. Jedna účastnice z 1.turnsu dotazník neodevzdala, přestože byl 

dotazník anonymní. 

Přehled účasti pacientů po onkologické léčbě: 

1)  14.04. -   21.04.2018   pro 16 osob, Hotel Jizerka 4, 

2)  21.04 .-   28.04.2018  pro 22 osob, Hotel Jizerka 4, 

3)  13.10  -   20.10.2018  pro 20 osob, Hotel Jizerka 4, 

4)  20.10.  -  27.10.2018  pro 20 osob. Hotel Jizerka 4, 

Posledního pobytu v Kutné Hoře, hotel Mědínek: 

5)  03.11. -   10.11.2018  bylo podle projektu přihlášeno 55 osob. Skutečně oprávněných se nakonec 

zúčastnilo 44 osob. Dotaci jsme vrátili za 11 osob, kteří nedostali potvrzení od lékaře nebo na poslední 

chvíli onemocněli.  V roce 2018 proběhlo 5 pobytových akcí pro celkem 122 oprávněných osob. 
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Vyhodnocení odpovědí z pěti proběhlých pobytů: 

Dotazník vyplnilo celkem 121 osob, pouze jedna účastnice nevyplnila dotazník. 

 

1.) Vaše pohlaví je: 

a.) žena                                 103                                                       

b.) muž                                   18 

2.) Váš věk je: 

a.) méně než 45 let                  6   

b.) 46 - 55 let                           1 

c.) 55 let a více                    114 

 

3.) Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a.) základní vzdělání                                                        4    

b.) středoškolské vzdělání ukončené výučním listem     20      

c.) středoškolské vzdělání ukončené maturitou              70      

d.) vysokoškolské vzdělání                                             27      

4.) Zlepšila se Vám chůze po absolvování pobytu? 

a.) ano                        113 

b.) ne                              8                         

 

5.) Zlepšilo se Vám dýchání? 

a.) ano                        113 

b.) ne                              8 

6.) Kouříte? 

a.) ano                            8     

b.) ne                          113  

c.) snažím se přestat       

7.) Trpíte bolestmi nebo otoky? 

a.) ano                           79 

b.) ne                             42 

 

8.) Pokud trpíte bolestí nebo otoky zaznamenal/la jste zlepšení? 

a.) ano                           48,  1x  neví 

b.) ne                             16 

9.) Zlepšila se Vám celkově fyzická zdatnost? 

a.) ano                          107,  1x neví 

b.) ne                             13 

10.) Zajímáte se o prevenci nádorových onemocnění? 

a.) ano                           118 

b.) ne                     3 

11.) Dozvěděl/la jste se nové informace na rekondičně vzdělávacím pobytu? 

a.) ano                           120 

b.) ne                                 1 

12.) Měl/a byste zájem o semináře a školení s tématy prevence nádorových onemocnění a 

onkologickým tématem? 

a.) ano                            98 

b.) ne                              23 

13.) Jak hodnotíte organizační průběh rekondičně vzdělávacího programu? 

a.) výborně                  103 

b.) dobrý průměr           18 
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c.) nevyhovující (proč?) 

14.) Jak hodnotíte psychický stav (duševní rozpoložení) před ozdravným pobytem? 

a.) výrazně zhoršen (proč?)       9 

b.) mírně zhoršen                     38 

c.) bez větších potíží                73  , 1x zlepšen 

15.) Jak hodnotíte psychický stav na konci ozdravného pobytu? 

a.) výrazně zlepšen                  80      

b.) mírně zlepšen                     27    

c.) bez zlepšení – nezměněn   14 

 

Těší nás, že se všichni na rekondičních pobytech dozvěděli nové informace a také se zajímají o 

prevenci. Poučení účastníci tak budou lépe odolávat problémům spojeným s chronickým 

onemocněním. 

 

V hotelu Jizerka pacienti využili skvělého zázemí – nekuřácké pokoje se sociálním zařízením, 

servírované stravy dle požadovaných diet, místnosti na cvičení, přednášky, venkovní zázemí na 

kulturní i sportovní akce a velmi vstřícný kolektiv hotelu. Vycházky byly až do Harrachova, Tanvaldu  

na Orle do Polska a další.  V hotelu Mědínek v Kutné Hoře bylo také skvělé zázemí pro vzdělávání. 

 

Odborná garance projektu:  MUDr. Milena Wittnerová. 

Supervize projektu:  

Jana Koželská, signatářka Pražské charty proti rakovině a PhDr. Martin Kořán, CSc. 

Na projektu jsme spolupracovali s těmito odborníky:  

Z odborníků na rekondičně edukačních pobytech měli přednášky: MUDr. Dalibor Štambera, MUDr. 

Milena Wittnerová, PhDr. Martin Kořán,CsC., Mgr. Zutana Nemčíková,RSDr., lymfoterapeuti Robert 

Zítko z Prahy a Marek Bednář, MUDr. Michaela Hacklová, MUDr. Petr Polievka, MUDr. Josef 

Kapek, MUDr. Jan Grulich, Ing. Pučálková, PhDr. Ivana Plechatá, MUDr. Hana Levitusová, MUDr. 

Michal Wittner, Ing. Barbora Štamberová, Vladimír Rada a Mgr. Josef Vegner. 

Zhodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům: 

 

 Naše 

výsledky 

Úspěšnost/ 

Neúspěšnost 

Počet realizovaných rekondičně edukačních pobytů 4 úspěšné 

Počet zúčastněných osob na  

1. rekondičně edukačním pobytu:  

21.4.– 28.04.2018  pro 16 osob 

16 100% 

Počet zúčastněných osob na  

2. rekondičně edukačním pobytu: 

13.10.- 20.10.2018 pro 22 osob 

22 100% 

Počet zúčastněných osob na  

3. rekondičně edukačním pobytu: 

20.10.- 27.10.2018 pro 20 osob 

20 100% 

Počet zúčastněných osob na  

4. rekondičně edukačním pobytu: 

03.11.- 10.11.2018 pro 55 osob 

44 80% 
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Vyhodnocení 121 dotazníků z 5ti pobytových akcí:  

zlepšení fyzické kondice  

 

 

107 

 

 

88% 

Vyhodnocení 121 dotazníků z 5ti pobytových akcí: 

 zlepšení psychického stavu 

 

107 

 

          88% 

Vyhodnocení 121dotazníků z 5ti pobytových akcí: 

zlepšení zdravotní gramotnosti 

 

 

120 

 

 

         99% 

 

 

Fotodokumentace z pobytů byla zveřejněna na našich webových stránkách www.arcus-oc.org a 

v časopisu ARCUS č. 164 a č.165.  

Dále se pobytů zúčastnili rodinní příslušníci a onko pacienti, kteří již neměli nárok na čerpání dotace a 

proto nejsou uvedeni v tomto přehledu dotovaných pobytů. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezinárodní spolupráce 

 

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

během roku 2018 jsme pracovali na rozšiřování Pařížské charty proti rakovině v České republice. 

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

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

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

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

Evropskými zastřešujícími se organizacemi a možnosti širší spolupráce. 

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

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

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

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

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

http://www.arcus-oc.org/
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Patient Organizations. 

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

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

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

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

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

 
 
 

 Mediální spolupráce 
 

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí 

V roce 2018 jsme monitorovali několik desítek článků v různých novinách a časopisech. Také jsme se 

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

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

stránkách: arcus-oc.org . 

 

 

 

Z historie: 

 
Dne 9.11.2017 od 21,20 hod. jste mohli sledovat pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou na ČT 1, 
kterého se aktivně zúčastnila i Jana Koželská s dalšími pacienty a příznivci ARCUS – onko centra,z.s. 
 

Jana Koželská se vyjádřila k hladovce pana Pomeje: 

https://www.expres.cz/jiri-pomeje-rakovina-0rz-/celebrity.aspx?c=A171229_145109_dx-

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

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

 

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

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

Koželská: 

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

 

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

Bouzovsku http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030608-

udalosti-v-regionech 

 

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

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

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

regionech – začátek v 10,38 min. 

Seminář „Spolu proti rakovině“  2.2.2016 Olomouc 

http://www.tvmorava.cz/clanek/1509/spolu_proti_rakovine 

 

Mohelnická televize – Benefiční akce 18.12.2015  Mohelnice 

https://www.youtube.com/watch?v=PYzp4Pa5irs 

 

Česká televize – Události 11.5.2015 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100511/obsah/399835-pribyva-pacientek-s-

rakovinou-plic 

 

TV Prima – zprávy (od 11. minuty) 11.5.2015 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/217411030520025/
https://www.expres.cz/jiri-pomeje-rakovina-0rz-/celebrity.aspx?c=A171229_145109_dx-celebrity_terka
https://www.expres.cz/jiri-pomeje-rakovina-0rz-/celebrity.aspx?c=A171229_145109_dx-celebrity_terka
https://www.youtube.com/watch?v=cVWz_9a9GHs
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/216411030520024/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030608-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100030608-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990225-udalosti-v-regionech
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990225-udalosti-v-regionech
http://www.tvmorava.cz/clanek/1509/spolu_proti_rakovine
https://www.youtube.com/watch?v=PYzp4Pa5irs
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100511/obsah/399835-pribyva-pacientek-s-rakovinou-plic
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100511/obsah/399835-pribyva-pacientek-s-rakovinou-plic
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http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1152015 

 

 

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

onkologické téma. Diváky také pozvala na benefiční akci Rockové velikonoce 30. 3. v Litovli a 

informovala o programech pomoci onkologickým pacientům včetně odpovědí na jejich dotazy. Blíže 

www.arcus-oc.org, kde se lze dostat i na video z tohoto pořadu. 

 

Obnovená premiéra dokumentu O neumírání 

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

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

9.40 a na ČT 2. Více na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-

febia/211562261500033-o-neumirani-a-zazracnem-vyleceni/. Paní Alena Činčerová se pokusila 

vystopovat další osudy všech hlavních protagonistů a tady je výsledek z řad našich onkologických 

pacientů. 

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

 

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

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

součástí léčebného procesu a pomáhá pacientům se zhoubným nádorovým onemocněním najít svou 

plnohodnotnou pozici ve společnosti zdravých lidí a posiluje je v jejich pro ně nezvladatelné životní 

situaci. Dalším pořadem, který se točil na ozdravném pobytu v Chorvatsku III., je dokument určený 

pro televizní vysílání a i pro další účastníky ozdravných pobytů.  

 

ARCUS – 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.  

 

 

 

 

 
                          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. 

 

 

http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-1152015
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500033-o-neumirani-a-zazracnem-vyleceni/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10324803680-inventura-febia/211562261500033-o-neumirani-a-zazracnem-vyleceni/
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Nominace na Cenu Mosty 2010 

17. 3. 2011 Kroměříž 

 

MUDr. Milena Wittnerová 

Cena Sdružení léčebných lázní v Karlových 

Varech 6. 5. 2011 

 

 

 

Sestra roku 2010 

Marie Čechová 

Praha 22. 2. 2011 

 

 

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

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

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

onkologické pacienty. 

 
Na Den dobrovolníků proběhlo v obřadní síni liberecké radnice ocenění 

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

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

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

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

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

čtrnáct osobností, mezi nimi paní Marie Hovorková z České Lípy. Na snímku je 

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. 
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Fotogalerie 

      

 

Poděkování a dárci v roce 2018 
 

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“. 

Obecní úřad Červenka                
 PRIMA Pack s.r.o., 

 

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

Sponzoři benefiční akce 21.7.2018 

          Kapely:  Ortel s hostem Ďuricou (SK), Sarkonia, OBEREG, Alžběta, SALAMANDRA, 

SKRAMASAX, CALIBOS, PERSEUS.  

         ADVERSARIOS – ohňová show 

         Obec Červenka, Pivovar Černá hora, SUQESTO s.r.o. Olomouc, Fontána Kroměříž, Uničovská 
pekárna,  MADE Group, ZD Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Jan Vavrda 
Červenka, Makovec a.s. – maso, uzeniny, VRTAL Olomouc, SDH Uničov, Zelenina Pešek, 
dobrovolníci ARCUS – OC, ZOD Ludmírov, P.Soukup, Moje kávička PRIMA PACK Olomouc. 

 

Mediální partneři: 
 

 IC Olomouc Horní náměstí, TIC Litovel, www nejlepší adresa, Furtovník.cz, LUDMÍROV TV, 
Hudební knihovna. 

 

Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni, za 
pomoc formou služeb a za materiální pomoc. 

Sponzory jsme také zveřejnili na http://arcus-oc.org/. 

 

http://www.obeccervenka.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=7
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/pfizer-e1475687331400.jpg
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/tcm-e1475689218453.jpg
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/zkracene_logo1-e1475689452364.png
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/logo-znojmo-e1475685730640.jpg
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/OSA_Partner_sluchatka-_LOGO-e1475683817246.jpg
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/makovec.jpg
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/logo.jpg
http://www.jezeksw.cz/
http://arcus-oc.org/


 

stránka 23/24 
 

 

 

 

 
 

Finanční zpráva 2018 
 

 

Daňové přiznání je zveřejněné na:.  

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=52512230&subjektId=813785&spis=872396 
 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=52512230&subjektId=813785&spis=872396
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