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Slovo úvodem 
 

 

 

Vážení a milí, 

v letošním roce slaví náš spolek výročí 25 let práce ve prospěch onkologických pacientů  

a jejich rodin. V  roce 2017 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. V Olomouci jsme 

nově uspořádali 5 školících akcí za podpory Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

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

onkologické léčbě v Jizerských horách, v Teplicích nad Bečvou 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 uspořádali jednu benefiční akci v Července u Litovle.  

 

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

 

 

 

 

 

V Ješově 17. 5. 2018                                                       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 2017 

                                  Předsedkyně:  Jana Koželská 

                       Místopředseda: Vladimír Vařeka od 23. 10. 2010  

další členové představenstva: 

MUDr. Milena Wittnerová od 23. 11. 2008 

Marie Čechová od 23. 11. 2008  

MUDr. Dalibor Štambera od  8. 11. 2013 

 

   

  

mailto:jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org/
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Kancelář ARCUS – onko centra, z.s. v roce 2017 

 

 

       Projektový manager:  Jana Koželská  

Ješov:                  Vladimír Vařeka   do 31.7.2017   

                             

 

 

Další dobrovolníci na projektech:    Ješov:                   Bc. Denisa Muzikantová 

                             Vladimír Vařeka 

 

Nový Bor:            Bruno Brych   

                            

Znojmo:               Marie Čechová 

                             Jarmila Ducká  

                             Květoslava Poláková 

                             Ludmila Viternová 

Olomouc:             Věra Tomšů 

                             Zlatka Lazorčáková 

                             Anna Koželská  

                             Lenka Sehnalová 

 

  

  

  

 

Překlady:  Alexandra Hladká, Tanya Rakov 

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 2017: 

Eva Mišianiková, manželé Pluskalovi, rodina Balatkova, RNDr. Alena Nová, Marie Svatková, Robert 

Zítko, rodina Muzikantova, rodina Pluháčková, Yveta a Standa Vykydalovi, Petra Forstová, Petr 

Theuer, Marcela Smítalová, 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. 2017 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 2017 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 XII. Mezinárodního onkologického kongresu ve 

Znojmě, pořádaného ARCUS- OC a TC Medicus, veřejně prospěšná společnost Znojmo. 

 

2. Všem kontaktním osobám v kanceláři informačního místa ve Znojmě bylo nabídnuto členství 

v organizaci ARCUS-OC Ješov a byla poskytnuta informace o její činnosti a příznivém účinku 

ozdravných pobytů pořádaných centrem. 

  

3. V průběhu roku 2017 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 6.10.- 7.10.2017 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 2017 
 

    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 roku 2017 jsme se zaměřili na aktivity, 

které pomáhají zlepšit zdravotní gramotnost onkologických pacientů a jejich rodin v ČR.   

    
   Pacienty jsme informovali prostřednictvím každodenního informačního servisu v sídle organizace na Ješově a 

dále pak díky dobrovolníkům ve Znojmě a  MUDr. M. Wittnerové z Lymfocentra Karlovy Vary informujeme o 

našich aktivitách i v tomto kraji. Pravidelně jsme konzultovali jednotlivé případy např. s MUDr. Daliborem 

Štamberou,  MBA, MUDr. Milenou Wittnerovou, MUDr. Ivanem Kolombem, FEBU a dalšími odborníky. 

    

   Dále jsme pravidelně zveřejňovali naše aktivity na webových stránkách www.arcus-oc.org zejména v liště 

aktuality 2017, foto z akcí v naší galerii a také v časopise ARCUS č.162 a v čísle 163. V roce 2017 jsme vydali 

a distribuovali brožuru “Rakovina děložního čípku“ a také leták o ARCUS -OC. 

 

Připravili jsme a uspořádali seminář v Olomouci v rámci Světového dne boje proti rakovině dne 3.2.2017 na 

Krajském úřadu Olomouckého kraje - na programu  byly přednášky pro onkologické pacienty a jejich rodiny. 

Seminář vedl projektový manažér za pomoci hostů z řad onkologických pacientů a odborné veřejnosti i z USA 

prof. Dr. Václav Větvička.  

 

Dne 6.4.2017 jsme se zúčastnili v Galerii Šantovka v Olomouci akce "Světový den zdraví", kde jsme měli  

stánek s informacemi pro pacienty a veřejnost.  

 

Dne 18.5. 2017 jsme uspořádali společně s Národní radou zdravotně postižených Olomouckého kraje další 

školící akci pod názvem "Informovaný pacient - léková politika, práva pacientů" na Krajském úřadu 

Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana.  

 

V druhé polovině roku 2017  v Olomouci jsme uspořádali další dvě čtyřhodinové školící akce dne 2.11.2017 : 

první dopoledne a druhý odpoledne, kde vystoupila řada předních odborníků např. PhDr. Martin Kořán a 

lymfoterapeut Robert Zítko z Prahy, z FN Olomouc prim. MUDr. Stanislav Losse a edukační sestra Magda 

Lépová, z Deona Medi MUDr. Petr Polievka další. Registrace byla zdarma. Akce by byly určené pro 

onkologické pacienty a jejich rodiny či přátele.  

V rámci našich akcí jsme provedli dotazníkové šetření, jak účastníci byli spokojeni a zda se něco nového 

dozvěděli, co by chtěli příště.  

 

Průběžně jsme prováděli monitoring médií.  

 

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

Evropském parlamentu, který tuto cestu hradil. Cílem bylo setkání se s Evropskými zastřešujícími se 

organizacemi a možnosti širší spolupráce.  

 

Dne 29.8.2017 se konal pro příjemce dotace seminář pořádaný Úřadem vlády ČR v Lichtenštejnském paláci 

v Praze, kterého se zúčastnila Jana Koželská a Anna Koželská. 

 

Velmi zajímavou akcí 6.9.2017  bylo konání APO Letní školy III v Kaiserštejnském paláci na 

Malostranském náměstí v Praze, kterého se zúčastnila za ARCUS – onko centrum, z.s. Jana Koželská s 

Ludmilou Viternovou. Mezi přednášejícími  Mgr. J. Dvořáčkem, europoslankyní Ing. K.Konečnou, 

MUDr.J.Skoupou, MUDr. P. Vepřkem a prof. Š. Svačinou byli i zahraniční účastníci z Německa, Anglie i 

Austrálie. Hlavním tématem bylo hodnocení zdravotnických technologií – HTA proce. Dr. Jacqueline Street z 

Univerzity z Adelaide a Heidi Livingstone z NICE nás podrobně seznámily s publikací “ Zapojení pacientů do 
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hodnocení zdravotnických technologií“. Toto u nás stále chybí. Stejně tak jako chybí financování pacientských 

organizací ze strany zdravotní pojišťovny, které mají organizace v Německu, aby mohly nezávisle pracovat. Pro 

pacientské organizace byly velmi přínosné i informace první náměstkyně MZ ČR JUDr. L.T.Arnoštové, Ph.D., 

zejména o  Pacientské radě na MZ ČR. 

 

Dne 9.11.2017 od 21,20 hod. jste mohli sledovat pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou, kterého se aktivně 

zúčastnila i Jana Koželská s dalšími pacienty a příznivci ARCUS – onko centra,z.s. Hlavním tématem byla 

problematika s hrazením léčby, kde vystoupila sestřenice Hanky paní MVDr. Jana Vítková, která seděla vedle 

Jany Koželské. 

Ve čtvrtek  23.11.2017 od 13:00 hod. se konalo setkání sester a pacientů v Centru informací pro onkologické 

pacienty, které pořádal Dialog Jessenius, o.p.s. Za ARCUS – onko centrum,z.s se této akce zúčastnila Ludmila 

Viternová.  

Ve dnech 24. -25.11.2017 se konala Výroční konference pacientských organizací žen s rakovinou prsu, kterou 

pořádala Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. Místem této akce bylo Benediktýnské opatství Panny Marie a sv. 

Jeronýma v Emauzích v Praze. Letošním tématem byla "Psychologická podpora - důležitý průvodce každou 

peripetií našeho života, III." Za ARCUS - onko centrum se této akce aktivně zúčastnila Jana Koželská a Hana 

Kapková. Zde byly také představeny dvě nové publikace. 

Jana Koželská se zúčastnila na pozvání prof.MUDr.V.Kolka dne 6.12.2017 v Clarion Congress hotel Olomouc 

slavnostní konference k 90.výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v 

Olomouci. 

Jana Koželská prezentovala projekt na Summitu pacientských sdružení "Act Together Against 

Cancer" ve dnech 12.12. -13.12.2017 v Athénách (Řecko).  

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku pořádá setkání pacientských organizací které se koná pod 

záštitou senátorky Milady Emmerové APO ALUMNI IV v Senátu dne 13.12.2017 od 16,00 hod. a 

zúčastní se ho  Milada Emmerová, senátorka, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Jakub 

Dvořáček, výkonný ředitel AIFP,   Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně Ministra zdravotnictví ČR   

Irena Storová, zástupkyně ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv,  Radek Policar, náměstek 

Ministra zdravotnictví ČR a za náš spolek ARCUS - onko centrum, z.s. Ludmila Viternová a Dana 

Boudná.  

Průběžně jsme také informovali členy spolku, zajišťovali potřebnou administraci projektu a účetnictví. 

Na konci roku jsme 16.12.2017 v Olomouci v hotelu Clarion zorganizovali setkání onko pacientů a 

dobrovolníků. 

V polovině měsíce prosince proběhla kampaň z důvodu informovat a edukovat veřejnost o biologické neboli 

cílené léčbě, o jejich pozitivních účincích na délku a kvalitu života. Tuto kampaň také podpořilo ARCUS –onko 

centrum, z. s. 

Jana Koželská se pravidelně v průběhu roku 2017 účastnila schůzí Národní rady 
zdravotně postižených Olomouckého kraje jako členka výboru v Olomouci.  

Pro zajištění spoluúčasti jsme oslovovali sponzory a dárce. Připravili jsme 

a zrealizovali benefiční akci v Července 22.7.2017. Touto akcí se nám 

podařilo zajistit potřebnou spoluúčast projektu. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/217411030520025/
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    Projekt „Spolu proti rakovině“ 

 
Projekt podpořilo MZ  ČR v rámci rozvojových projektů. Od počátku roku 2017 jsme se zaměřili na aktivity, 

které pomáhají zlepšit zdravotní gramotnost obyvatelstva.  

V 1. pololetí roku 2017 jsme ve spolupráci s tiskárnou Sugesto s.r.o. Olomouc jsme připravili závěsný štítek do 

sprch s návodem na samovyšetření prsu, který po vytisknutí 500 kusů jsme distribuovali na Světovém dni 

proti rakovině v Olomouci a Světovém dnu zdraví v Galerii Šantovka v Olomouci, na Mezinárodním 

onkologickém kongresu ve Znojmě 6.-7.10.2017 a  na seminářích 2.11.2017 v Olomouci, které proběhly v 

kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.  Štítek jsme taktéž zveřejnili na webových stránkách 

ARCUS – onko  centra,  z.s.  a na sociální síti facebook, aby k němu mělo co nejvíc lidí přístup.  

ARCUS – onko centrum, z.s. připravilo na 3.2.2017 seminář k 17. výročí od podepsání Pařížské charty proti 

rakovině a vyhlášení Světového dne proti rakovině v kongresovém sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje. V 

programu např. vystoupil i světoznámý prof. Dr. Václav Větvička z USA. Foto z akce na: http://arcus-

oc.rajce.idnes.cz/Svetovy_den_proti_rakovine_Ku_Olomouc_3.2._2017/.  

V aktualitách 2017 na www.arcus-oc.org jsme informovali veřejnost o připravovaném i proběhlém semináři a 

tam také seznamovali i s dalšími aktivitami spojenými s projektem „Spolu proti rakovině“. 

V tomto roce jsme se o opět  zapojili do veřejné akce v rámci „Světového dne zdraví“  6.4.2017.  V Galerii 

Šantovka v Olomouci.  Účastníci si zde mohli  změřit krevní tlak, tuk, dostali informace jak správně cvičit, jíst a 

pod.. U informačního stánku ARCUS - onko centrum, z.s. v přízemí, se příchozí měli možnost se seznámit 

nejenom s naší činností, ale také si vyzkoušet např. samovyšetření prsů. Odkaz na článek: 

http://www.furtovnik.cz/vepada-to-tak-ze-asi-ledi-chco-bet-zdravi-o-mezenarodni-den-zdravi-bel-zajem/.  

Předsedkyně Jana Koželská se  pozvání prof. MUDr. V.Kolka zúčastnila konference při příležitosti Dne bez 

tabáku a nabytí platnosti Nekuřáckého zákona dne 30.5.2017 v Café Louvre v Praze. Na konferenci  

"Plicní nemoci a kouření - 10 let boje za zdravé plíce". Zde se setkala také s přednášející prof.. MUDr. Evou 

Králíkovou. 

Dne 15.7.2017 jsme se zúčastnili Hanáckého farmářského trhu v Olomouci v prostoru Horního náměstí před 

podloubím radnice, kde jsme měli stánek s informacemi o naší činnosti a závěsné štítky s dalšími brožurami od 

8,00 hod. do 12,00 hod. 

Články o projektu Spolu proti rakovině vyšly v časopisu ARCUS č.162 a č.163, které se rozeslali  

onkologickým pacientům a na onkologická oddělení v ČR. Další aktivitou byla příprava již dvanáctého 

Mezinárodního onkologického kongresu ve Znojmě ve dnech 6.10. -7.10.2017, kdy jako každý rok na něm 

vystoupila celá řada předních odborníků. Na kongres se přihlásili jak zdravotníci, tak i široká veřejnost, která 

měla možnost dozvědět se více o této problematice a navíc měla možnost prokonzultovat případné nejasnosti s 

předními odborníky. Dále jsme připravili dva druhy dotazníků. První dotazník se zaměřuje na zdravotní 

gramotnost obyvatelstva v oblasti prevence nádorových onemocnění a změně životního stylu. Tento dotazník 

jsme nechali vyplnit účastníkům našich akcí. Druhý dotazník je zaměřen na zdravotníky, zejména na zdravotní 

sestry. Tento dotazník jsme dali k vyplnění zdravotníkům zejména na Mezinárodním onkologickém kongresu 

ve Znojmě ve dnech 6.10. - 7.10.2017. Dotazníkové šetření jsme připravili ve spolupráci s  PhDr. Martinem 

Kořánem, CSc., MUDr. Milenou Wittnerovou a  prof.. MUDr. Evou Králíkovou. 

V tiskárně Křupka jsme připravili a vytiskli v nákladu 2000 kusů brožuru „Rakovina prostaty“, kterou jsme 

distribuovali na našich dalších akcích.  Jana Koželská také o projektu „ Spolu proti rakovině“ informovala na 

Mezinárodním summitu onkologických organizací v Athénách ve dnech 12.12. -13.12.2017.  
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    Mezinárodní onkologický kongres 2017 Znojmo 

 

 
Již tradičně jsme uspořádali 12. Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě v Louckém klášteře 

ve spolupráci s TC Medicus, v. o. s. 6. - 7. října 2017.  

Prezidentem kongresu byl MUDr. Dalibor Štambera a  tajemníkem kongresu MUDr. Milan Vantuch.  

Za ARCUS – OC: Jana Koželská, předsedkyně, Nositelka Ceny Olgy Havlové.  

 

Kongres byl akreditovaný s tímto programem:  

 

Pátek 6.10.2017 

09.00 -10.00      registrace  

10.00                 oficiální zahájení  

10.10–10.30      MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. Dušekl L., Májek O. (ČR): Aktuální výsledky   

                          screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR                           

10.30–10.45      MUDr. Skřivánek A., Dušek L., Májek O., Ngo, O.(ČR): Screening  

                          kolorektálního karcinomu, stav r.2017. Pohled gynekologa. 

10.45–11.15      Robert Zítko (ČR): Praktické ošetření lymfedému                            

11.15–11.45      MUDr. JUDr. Petr Honěk, Ing. Zdeněk Kabátek  (ČR): Novinky v oblasti   

                           „centrové terapie“ v onkologii 

11.45–12.15      prim. MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM (ČR): Současnost a budoucnost  

                          nukleární medicíny v onkologii 

12.15- 12.45      prof. MUDr. Václav Větvička, PhD, (USA) : Betaglukany a jejich význam    

                          v onkologické terapii 

12.45 –13.50     oběd  

13.50–14.20      prof. MUDr. Jan Daneš, Ph.D.(ČR): Současnost a blízká budoucnost screeningu  

                          karcinomu prsu 

14.20–14.40      MUDr. Petr Libus (ČR): Scintigrafie skeletu v onkologii 

14.40–15.00      MUDr. Michael Vít, Ph.D.(ČR): Výskyt zhoubných nádorů hlášených jako nemoc  

                          z povolání v letech 1992 - 2016 

15.00–15.10      coffee break  

15.10–15.30      prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Specifické mammo diagnostiky  

                          u žen s implantáty 

15.30–16.00      prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Tři v jednom aneb aktuální problémy  

                          onkologické prevalence a disperzarizace 

16.00–16.20      prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Léčba nádorů kůže zářením 

16.20–17.00      doc. MUDr. Michal Pohanka, PhD (ČR): Problematika sexuálního života  

                          onkologických pacientů 

17.00–17.30       prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): Existuje harm recuction v kontrole   

                           tabáku? 

17.30–18.00       prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (ČR): Současné problémy našeho zdravotnictví 

18.00–18.30       MUDr. Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR): Personalizovaná medicína a fast track v  

                           Uroonkologii 

18.30–  18.45     Ing. Otakar Mareš (ČR), Problematika pojistných produktů nejen pro  

                           onkologické  pacienty    

 

Sobota 7.10.2017  

  

  8.30–  9.00      prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (ČR): Možnosti limitace imunoterapie    

                          solidních nádorů v klinické praxi 

  9.00–  9.20      MUDr. Karel Němec (ČR): Problematika kostních metastáz z pohledu ortopeda 

  9.20-   9.40      MUDr. Petr Polievka (ČR): Kompresivní produkty a jejich místo v terapii a  

                          rehabilitaci pacientů s onkologickým onemocněním 

 9.40– 10.00      prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): PET – MR – moderní technologie a její  

                          využití v onkologické diagnostice 

10.00–10.20      MUDr. P. Lukačko (SR): Brachyterapia v liečbe sarkómov makkých tkaniv 
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10.20–10.50      MUDr. A. Molnárová  (SR): Brachyterapia v liečbe karcinómu pažeráka 

10.50–11.00      přestávka coffe break  

11.00–11.30      MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D. (ČR): Novinky v onkologii  ORL oblasti 

11.30–12.00      PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče a podpora onkologicky   

                          nemocných 

12.00–12.15      Kateřina Křenková (ČR): Centrum excelence v kontrole tabáku pro sestry východní  

                          Evropy 

12.15–12.30      Jana Koželská (ČR) : Informace o projektu „Spolu proti rakovině“ 

                          Ing. Barbora Štamberová, PhD. (ČR): LAKR v onkologii 

 

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

                          předání certifikátů 

 

Změny programu jsou označené přeškrtnutím.  Z kongresu bylo vydané DVD. 

 

Organizátoři kongresu: 

 

                                     
                             
 

Hlavní sponzoři: 

 

                 
        

                                                                                                                                                                                                               
 
Česká asociace sester zařadila akci do kreditního systému celoživotního 

vzdělávání a je vedena v archivu ČAS : KK/1482/2017 pro všeobecné 

sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, asistenty ochrany 

veřejného zdraví, nutriční terapeuty, zdravotnické záchranáře, 

farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky. Za účast na dva 

dny je 10 kreditů.  

 

Společnost radiologických asistentů České republiky, z.s. zařadila akci pod 

č.j. SS27/2017/KH  k započítání do systému celoživotního vzdělávání 

radiologických asistentů.  

 

Akce pro lékaře je vedena na stránkách IPVZ jako vzdělávací akce 

č.:212072270.  

 

Po náročných přednáškách se účastníci mohli setkat 

při autogramiádě s Antonínem Panenkou. 
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Benefiční akce 2017 
 

Dne 22.7.2017 proběhla úspěšně tradiční benefiční akce  Rockové léto v Července u Litovle, kde vystoupily kapely 

Ortel, Traktor, REFLEXY, Perseus, Porta Inferi, Menhir, Sarkonia a Notion Deep. Ukázky z akce naleznete např. na 

těchto odkazech: 

https://www.facebook.com/vlkfoto/photos/a.1486526674719042.1073741942.125543324150724/148652731805231

1/?type=3&theater https://www.youtube.com/watch?v=5DvKI2CV8KA  

Novinky o akci jsme průběžně aktualizovali na webových stránkách a na sociální síti facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Rekondičně edukační a ozdravné pobyty 2017 
 
Rekondičně edukační pobyty se zdravotním programem pro pacienty po ukončené onkologické 

léčbě z ČR  

 

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.  

 

Díky pravidelné fyzické aktivitě byla zvýšena 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. 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.  

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

fyzickou kondici, psychický stav a zvýšil jejich zdravotní gramotnost celkem 90 pacientů po 

ukončené onkologické léčbě.  

Z toho: 

na Montanii v Jizerských horách od 17.06. do 24.06.2017              26 onko pacientů, 

v Dianě v Teplicích nad Bečvou    od 08.10. do 14.10.2017              29 onko pacientů,   

v Slovanu v Karlových Varech     od 22.10. do 29.10.2017              35 onko pacientů. 

 

Foto z pobytů jsme průběžně zveřejňovali na www.arcus-oc.org ve fotogalerii. 
 
 
 

https://www.facebook.com/vlkfoto/photos/a.1486526674719042.1073741942.125543324150724/1486527318052311/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vlkfoto/photos/a.1486526674719042.1073741942.125543324150724/1486527318052311/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=5DvKI2CV8KA
http://www.arcus-oc.org/
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Mezinárodní spolupráce 

 

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

během roku 2017 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  

Patient Organizations. 

V rámci mezinárodní spolupráce také připravujeme program na Mezinárodní 

onkologický kongres ve Znojmě s odborníky z oblasti onkologie ze Slovenska. 

Paní Alexandra Hladká nám zajišťuje korespondenci v rámci našeho členství 

v mezinárodní pacientské organizaci EPCC. Ve spolupráci s Annou Koželskou 

na Sardinii jsme pomohli s odbornými konzultacemi českým a slovenským 

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

 
 
 

 Mediální spolupráce 
 

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí 

V roce 2017 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 . 

 
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 
 

Z historie: 

 
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/ 

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/
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 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://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.  

  
 

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
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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                          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 

 

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 

 

 

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

mezi nimi paní Marie Hovorková z České Lípy. Na snímku je při převzetí certifikátu a dárku z rukou 

primátora Ing. Kittnera. Maruška Hovorková, sama zdravotně postižená, pomáhala dalším zdravotně 

postiženým v České Lípě.                                 

Pařížská charta proti rakovině 

Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na obranu 

práv pacientů a organizací a podniků zapojených ve výzkumu rakoviny při příležitosti prvního 

Světového summitu proti rakovině. Své úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety stvrdili 

podepsáním Pařížské charty proti rakovině, která zahajuje první mezinárodní kampaň proti rakovině 

nového tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit léčbu a výzkum nádorových onemocnění všude ve světě a 

umožnit pacientům dobrou informovaností bojovat s nemocí. 

Fotogalerie 

      

 

Poděkování a dárci v roce 2017 
 

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“ a „Spolu proti 

rakovině“.                                              Další sponzoři a partneři 2017 : 

Obecní úřad Červenka           

      PRIMA Pack s.r.o., 

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

Dárci a skupiny, kteří nás podpořili v roce 2017: Kapela Ortel, Kapela Traktor, Kapela REFLEXY, 

Kapela Perseus, Kapela Porta Inferi, Kapela Menhir, Kapela Sarkonia, Kapela Notion Deep, 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.  

Mediální partneři: zazabavou.cz, IC Olomouc Horní náměstí, TIC Litovel, www nejlepší adresa, 

Furtovník.cz, LUDMÍROV TV, Hudební knihovna, Rádio DEEP, OSA projekt PARTNERSTVÍ OSA  

Zároveň moc děkujeme všem, kteří nám dobrovolně pomáhali i těm, kteří nechtěli být zveřejněni za 

jejich pomoc formou služeb či 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/bms301-1.gif
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://www.jezeksw.cz/
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Finanční zpráva 2017 
 

 

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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