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Motto: 

 
„Můžeš být stále šťastný, 

pokud dokážeš stále jít po cestě ctnosti.“ 

 

 

M.Aurelius 

 
  

 

Obsah 
 

 

Slovo úvodem 3 

Vznik organizace                                                                                                                                                                                                   4 

Organizační struktura                                                                                              5 

Informace o členské základně                                                                                       6 

Poslání a cíle                                                                                                              6 

Činnost ARCUS-OC Znojmo                                                                                   7 

Práce s veřejností - projekty                                                                                                8 - 10 

Kongresy a semináře                                                                                        11--12 

Benefiční akce                                                                                                   13 

Rekondičně edukační pobyty                                                                              13-14 

Mezinárodní spolupráce                                                                                        14 

Mediální spolupráce                                                                                                        14-15 

Významná ocenění                                                                                             16-17 

Finanční zpráva                                                                                                  18-19 

Poděkování a dárci 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 



 

stránka 3/20 
 

 
 
 
 
      
 

Slovo úvodem 
 

 

 

Vážení a milí, 

v letošním roce naše sdružení slaví již 24 let práce ve prospěch onkologických pacientů  

a jejich rodin. Také v  roce 2016 jsme zajišťovali projekty, které byly úspěšné i v minulých letech a to 

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

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

mohli uspořádat rekondičně edukační pobyty pro pacienty po ukončené onkologické léčbě na  

Montanii v Jizerských horách a také realizovat projekt „Spolu proti rakovině“. V Olomouci jsme nově 

uspořádali 5 školících akcí. 

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 dvě benefiční akce a z nich nejlépe dopadla akce v Července.  

 

Velký dík patří nejenom sponzorům ale i dobrovolníkům z řad onkologických pacientů  

a to zejména těm, kteří nám pomáhají v našich centrech. 

 

 

 

 

 

V Ješově 17. 5. 2017                                                       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: 264503824/0600 GE Money Bank a.s., Olomouc 

                       Mobil: 603 533 288, 604 258 100 

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

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

 

Představenstvo v roce 2016 

                                  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 2016 

 

 

       Projektový manager:  Jana Koželská  

Ješov:                  Vladimír Vařeka     

                            Bc. Denisa Vařeková do 8.4.2016 

 

 

 

 

 

Další dobrovolníci na projektech:    Česká Lípa:         Angela Svobodová 

                              

Znojmo:               Marie Čechová 

                            Jaroslava Ducká  

                            Květoslava Poláková  

  

  

  

                                                                                    Olomouc:           Ludmila Viternová 

 

Překlady:  Alexandra Hladká, 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 2016: 

Hana Cathala, Bruno Brych, Lenka Sehnalová, Ludmila Viternová, Eva Mišianiková, manželé 

Pluskalovi, Denisa Vařeková, rodina Balatkova, Angela Svobodová, Ing. Jan Martínek, RNDr. Alena 

Nová, Marie Svatková, Robert Zítko, rodina Muzikantova, rodina Pluháčková, Yveta a Standa 

Vykydalovi, Petra Forstová, Petr Theuer, Marcela Smítalová, Michaela Hornišlová, Yvona Machová, 

Anna Koželská,, Vladimír Juriček, hasiči z Uničova a další, kteří nechtěli být jmenováni. 
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Informace o členské základně 
 

 

Členská základna ARCUS – onko centra, z.s.  je z 92% tvořena ženami a 8% dotujících členů jsou 

muži. Z geografického hlediska je působnost ARCUS – OC celorepubliková, přičemž 60% členů je 

z Čech a 40% členů z Moravy. Činnost se i v roce 2015 nesla ve znamení snah o naplňování cílů, 

jejichž dosažení si organizace předsevzala již při svém založení v roce 1993, kdy navázala na 

předchozí snažení Společnosti onkologických pacientů. Stav k 31. 12. 2016 byl 695 členů, z toho 

onkologických pacientů 662. 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 2016 byla poskytnuta konzultace 40 osobám, z toho: 

 

 12x o zvládnutí následků vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření operační jizvy 

po ablaci 

 4 x byla poskytnuta informace příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci 

 14x byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů 

 3x byly poskytnuty telefonické informace na kontakt lékařky, která se věnuje léčbě lymfedému. 

 4x podaná telefonická informace z mobilního telefonu ohledně výživy při podávání 

chemoterapie a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění, předány informační brožury 

 3x informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti 

 podávání informací v souvislosti s konáním VII. Mezinárodního onkologického kongresu ve 

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

 

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

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

ozdravných pobytů pořádaných centrem. 

  

3. V průběhu roku 2016 bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky několik vycházek do 

okolí Znojma s přátelským posezením. Tyto akce byly velmi kladně hodnoceny. Během roku byly 

uskutečněny besedy s onkologickými pacienty a členy ARCUS – OC. 

 

4. V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů, brožur a měsíčníků 

Bulletinu občanského sdružení ARCUS -  OC Ješov,  o které je velmi velký zájem.   

Formou oboustranných letáčků jsme propagovali jednak činnost organizace ARCUS - OC Ješov – 

informační místo Znojmo, tak i důležitost prevence se zaměřením na mamografický screening ve 

Znojmě. 

 

5. Ve dnech 7.10.- 8.10.2016 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. 

 

Ve Znojmě dne 28. února 2017 

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

  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. Pacienty jsme během roku 2016 informovali 

prostřednictvím každodenního informačního servisu v sídle organizace na Ješově a dále pak díky 

dobrovolníkům ve Znojmě a díky  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 2016, foto z akcí v naší galerii a také v časopise ARCUS č.160 a v čísle 161. V roce 2016 jsme vydali 

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

.  
Dne 2. února 2016 jsme uspořádali na Krajském úřadu Olomouckého kraje seminář v rámci Světového dne 

boje proti rakovině. Na semináři vystoupila řada předních odborníků, např. předseda České pneumologické a 

ftizeologické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. s přednáškou o personalizované léčbě - 

imunoterapii u karcinomu plic. "Světový den boje proti rakovině“ je den, kdy bychom měli společně 

pozvednout svůj hlas a usilovat o větší informovanost v oblasti prevence nádorového onemocnění. 

Dne 30. března 2016 proběhla opět na Krajském úřadu Olomouckého kraje školící akce „Podpůrná péče o 

onkologické pacienty jako součást komplexní léčby a následné péče“, která byla zařazena i do kreditního 

systému celoživotního vzdělávání. Na školící akci vystoupila Jana Koželská, předsedkyně spolku ARCUS – 

OC, PhDr. Zdeňka Křížková z Onko klubu Slunečnice, z.s. z Olomouce, z Prahy přijel MUDr. Dalibor 

Štambera, Mgr. Kateřina Petrželová z Charity Olomouc a také jeden z předních odborníků prim. PhDr. Martin 

Kořán, CSc., z nemocnice Na Homolce Praha, který se zabýval problematikou „Psychologická péče o pacienty 

Gama nože“.  

Světový den zdraví  7. 4. 2016. Jako každý rok, tak i letos v rámci „Světového dne zdraví“ v Galerii Šantovka v 

Olomouci si veřejnost mohla nechat změřit krevní tlak, tuk, cukr a dostat informace o tom jak správně cvičit, 

jíst apod. U informačního stánku ARCUS - onko centrum, z.s. měli účastníci možnost se seznámit nejenom s 

naší činností, ale také si vyzkoušet např. samovyšetření prsu. 

Další školící akce proběhla 10.5.2016 na stejném místě jako předchozí školící akce. Doc. MUDr. Eva 

Králiková, CSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1.LF UK a FN Praha nás seznámila s problematikou kouření 

u onkologických pacientů. Ošetření lymfedému vysvětlila MUDr. Milena Wittnerová, odborná lékařka fyzikální 

a rehabilitační medicíny z Karlových Varů a praktickou ukázkou přispěl lymfoterapeut z Prahy Robert Zítko. 

Dále jsme pomohli s přípravou Mezinárodního onkologického kongresu ve Znojmě v Louckém klášteře, kde ve 

dnech 7.10. - 8.10.2016 vystoupili naši přední onkologové. 

Pomoc s průzkumem pro European Cancer Patient Coalition nám pomohli nejenom členové našeho spolku, ale 

také pacienti, kteří se dozvěděli o průzkumu od svých lékařů s kterými spolupracujeme. Krátký dotazník byl 

určen onkologickým pacientům. Vyloučena z průzkumu byla  onkologická onemocnění nádoru mozku a 

rakoviny prsu. 

Dne 15. června 2016  v zasedacím sálu Magistrátu města Olomouce se Jana Koželská a Vladimír Vařeka 

zúčastnili za ARCUS – OC konference k evaulaci nové koncepce spolupráce Olomouckého kraje a neziskových 

organizací. Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje vyhodnotil nový přístup Olomouckého kraje ke 

spolupráci s neziskovými organizacemi. Bc. Milada Šnajdrová shrnula stávající zákonné povinnosti nestátních 

neziskových organizací a byly nám představeny plánované změny legislativy Markem Šedivým, členem Rady 



 

stránka 9/20 
 

vlády pro nestátní neziskové organizace a prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací. Díky této 

podpoře jsme se mohli průběžně zdarma vzdělávat a zkvalitnit tak práci v našem spolku. 

Průběžně jsme také zasílali tiskové zprávy z naší činnosti mediálním partnerům a některé články či videa jsme 

uveřejnili na www.arcus-oc.org. 

Ve dnech 13.6.a 14.6.2016 se Jana Koželská zúčastnila na pozvání meetingu ve Varšavě pod názvem „ACT 

TOGETHER AGAINST CANCER – CENTRAL AND EASTERN EUROPE FORUM OF CANCER 

PATIENT ORGANIZATIONS“, kde informovala o projektech ARCUS -onko centra, z.s. Z tohoto setkání 

vyšla publikace s informacemi o přednášejících a zástupcích jednotlivých zúčastněných organizacích a jejich 

činnosti, kterou dostali všichni účastníci. Toto setkání bylo inspirací pro další práci na projektech pomoci 

onkologickým pacientům. 

Další dvě akce jsme připravili na 5.9.2016 a 8.11.2016 opět díky 

pomoci Krajského úřadu Olomouckého kraje, který nám bezplatně 

poskytuje kongresové centrum. 

Dne 5.9.2016 proběhla akreditovaná školící akce “ Co nového pro 

onkologické pacienty a zdravotní sestry v rámci projektu EPP ONKO“ 

a   8.11.2016  „Co nového pro zdravotní sestry a onkologické pacienty v 

rámci edukačních programů“, kde vystoupil  např. prof. MUDr. 

Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické 

společnosti ČLS a mnoho dalších uvedených v programech. 

ARCUS – onko centrum,z.s. se zúčastni kampaně Civilizační onemocnění @MediaplanetCzech. Navštivte 

webové stránky www.vsechnoozdravi.cz, kde si můžete přečíst zajímavé články od předních českých lékařů, 

odborníků a příběhy lidí, kteří bojují s tímto onemocněním. V rámci spolupráce jsme šířily noviny vydané v 

 září Civilizační onemocnění. 

Dne 15.9.2016 v Brně  od 15 hod. na Masarykově onkologickém ústavu  se mohli naši členové zúčastnit 

přednášky světoznámého prof. Václava Větvičky, Ph.D.. 

Naše členy jsme také upozornili na živé vysílání 29.10.2016 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, dále MUDr.Dalibor Štambera, Ludmila Viternová a Hana Jiráková z našeho 

spolku: 

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

Dne 25.11.2016 jsme uspořádali na podporu projektu benefiční akci v Mohelnici s Tomášem Klusem a dalšími 

kapelami blíže na www.arcus-oc.org v liště Benefiční akce 2016. 

Dne 29.11.2016 v Praze v Sue Ryeder se konal seminář „Pacientské organizace – jak se orientovat v českém 

zdravotnictví“. Za ARCUS – onko centrum, z.s. Ješov se semináře zúčastnila Jana Koželská a Vladimír Vařeka. 

JUDr.Petr Šustek, PhD. Hovořil o právech pacientů. Rozebíral se i informovaný souhlas pacienta. PhDr. Ivana 

Plechatá hovořila o hájení a prosazování práv, Etickém kodexu , 

o lécích, kde naleznete jaké jsou možné kombinace u vámi 

užívaných léků: www.lekovypruvodce.cz .  Jana Běhalová také 

hovořila o komunikačních kampaní a medializaci.  

V průběhu roku jsme zveřejňovali informace o akcích, pozvánky, 

programy i fotky z akcí na www.arcus-oc.org a na face booku. 

Jana Koželská se pravidelně v průběhu roku 2016 účastnila 

schůzí Národní rady zdravotně postižených Olomouckého 

kraje jako členky výboru. 

http://www.arcus-oc.org/
http://www.vsechnoozdravi.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/216411030520024/
http://www.arcus-oc.org/
http://www.lekovypruvodce.cz/
http://www.arcus-oc.org/
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Přínos projektu spočíval také: 

- ve zvýšení úrovně znalostí o tom, jak předcházet některým druhům nádorových onemocnění, 

- ve snížení počtu pacientů, u kterých se onemocnění diagnostikuje pozdě, tím zároveň snížení 

nákladů na léčení a prodloužení délky života, 

- v odstranění tabu spojovaných s nádorovým onemocněním, která se ve společnosti houževnatě 

udržují, 

- ve snížení strachu, který brání ptát se a diskutovat o nich s lékařem, rodinou a přáteli. 

 

V rámci tohoto projektu naše centrum získalo informace v oblasti prevence  

rakoviny, o možnostech léčby a následné péči jak z českých, tak za pomoci zahraničních organizací, 

např.: EPCC, EUROPA UOMO a dalších organizací ze zahraničí. 

 

Projekt „Spolu proti rakovině“  

Projekt podpořilo MZ  ČR v rámci rozvojových projektů.  Díky i podpoře veřejnosti jsme vytiskli a 

distribuovali v roce 2016 brožuru o prevenci nádorových onemocnění „ Zdravým životním stylem proti 

rakovině“ – Evropský kodex proti rakovině“ v nákladu 2000 kusů. Dále připravili a vydali závěsný štítek do 

sprch s návodem na samovyšetření prsu, který jsme distribuovali do konce roku na našich akcích a také jsme 

ho zveřejnili na webových stránkách ARCUS – onko centra, z.s. a na sociální síti facebook, aby k němu mělo co 

nejvíc lidí přístup. 

V časopise ARCUS č.160 viz  a také na http://arcus-oc.org/?page_id=46 , jsme informovali o akcích projektu 

„Spolu proti rakovině“ a publikovali některé články. Dále jsme také informovali o projektu v časopise ARCUS 

č.161. 

Dne 2.2.2016 jsme uspořádali seminář v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, kde jsme 

účastníky seznámili s projektem „Spolu proti rakovině“. Foto, reportáž z akce  

http://www.tvmorava.cz/clanek/1509/spolu_proti_rakovine a tisková zpráva ke Světovému dni proti rakovině 

včetně dalších akcí jsou zveřejněné na http://arcus-oc.org/?page_id=1615 .  

Dále jsme  prezentovali projekt „Spolu proti rakovině“ na Mezinárodním onkologickém kongresu ve Znojmě 

v sobotu 8.10.2016 

V rámci projektu jsme vytvořili jsme dva druhy dotazníků. První dotazník se zaměřil na zdravotní gramotnost 

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

vyplnit účastníkům našich akcí a vyplnilo ho celkem 156 osob. 

 Druhý dotazník byl zaměřen na zdravotníky, zejména na zdravotní sestry.  Tento dotazník jsme dávali 

k vyplnění zdravotníkům zejména na Mezinárodním onkologickém kongresu ve Znojmě ve dnech 7. 10. a 8. 10. 

a na školících akcí ARCUS – OC v Olomouci. Dotazníkové šetření jsme připravili ve spolupráci s  PhDr. 

Martinem Kořánem, CSc., MUDr. Milenou Wittnerovou a Doc. MUDr. Evou Králíkovou. Dotazník č. 2 

vyplnilo celkem 71 zdravotních sester. 

Ve spolupráci s MEDIAPLANET Czech Republic s.r.o. jsme šířili přílohu z června 2016 „Bojujeme proti 

rakovině“   a také jsme se domluvili na partnerství kampaně v tisku, digitální formě i na sociálních médiích, 

distribuci edukační kampaně pro laickou veřejnost pod názvem „Civilizační onemocnění“, která vyšla 

15.9.2016 jako specializovaná příloha Lidových novin a také na webu www.vsechnoozdravi.cz .  

Průběžně jsme realizovali aktivity spojené se zajištěním spoluúčasti projektu. Podařilo se nám zajistit finanční 

spoluúčast od firmy Česká lékárna holding, a.s. Praha a Siemens s.r.o. Mohelnice. 

 

http://arcus-oc.org/?page_id=46
http://www.tvmorava.cz/clanek/1509/spolu_proti_rakovine
http://arcus-oc.org/?page_id=1615
http://www.vsechnoozdravi.cz/
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Mezinárodní onkologický kongres 2016 Znojmo 

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

ve spolupráci s TC Medicus, v. o. s. 7. - 8. října 2016. Prezidentem kongresu byl MUDr. Dalibor 

Štambera a  tajemníkem kongresu MUDr. Milan Vantuch. Za ARCUS – OC: Jana Koželská, 

předsedkyně, Nositelka Ceny Olgy Havlové a kongres moderovala Lenka Sehnalová. Kongres byl 

akreditovaný s tímto programem:  

 

Pátek 7.10.2016 

  9.00             registrace  

10.00             oficiální zahájení  

10.10–10.30 prof. MUDr. Vítězslav Kolek (ČR ): Personalizovaná léčba rakoviny plic 

10.30–10.45 doc. MUDr. Vladimír Študent (ČR): Robotická chirurgie v onkologii 

10.45–11.15 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Proměny struktury onkologické péče 

11.15–11.45 prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Nádory prsu v číslech  

11.45–12.15 prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (ČR), Preventivní programy v onkologii 

12.15- 12.30 ing. Otakar Mareš (ČR), Problematika pojistných produktů nejen pro onkologické  

                        pacienty    

 

12.30–13.30 oběd  

 

13.30–13.50 MUDr. Radim Uzel, Ph.D. (ČR): Sexuální problematika u onkologických pacientů 

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): Úloha PET CT v onkologii 

14.40–15.00 MUDr.Michael Vít, Ph.D.(ČR): Chemické karcinogeny a mutageny  

 

15.00–15.10 coffee break  

 

15.10–15.40 ing. Z. Kabátek, MUDr. JUDr. Petr Honěk (ČR): Problematika biologické léčby v  

                        onkologii 

15.40–16.00 MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D. (ČR): Význam PET vyšetření v ORL 

16.00–16.20 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): Mozkové nádory a jejich terapie 

16.20–16.45 ing. Michal Schmidt (ICZ a.s.): Bezpapírová zdravotnická dokumentace pro  

                        onkologická pracoviště  

16.45 –17.00 ing. Lubomír Maciak (SR): Lázeňská terapie u onkologických pacientů  

17.00–17.20 MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.  (ČR): Nové metody v léčbě melanomu 

17.20–17.50 prim. MUDr. Eva Králíková, CSc. (ČR): Nikotin v různě rizikových formách,  

                        elektronické cigarety 

17.50–18.20 prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (ČR): Současné problémy našeho zdravotnictví 

18.20–18.50 MUDr. Ivan Kolombo MD,FEBU (ČR): SALVAGE SURGERY a současné trendy  

                        chirurgické léčby vysoce rizikového karcinomu prostaty 

 

Sobota 8.10.2016  

  

  8.30–  9.00  Robert Zítko (ČR): Praktické ošetření lymfedému 

  9.00–  9.20 MUDr. Karel Němec (ČR): Kostní nádory a jejich léčba 

  9.20-  9.40  Mgr. Roman Goněc (ČR): Klinická farmacie v péči o onkologického pacienta 

 9.40– 10.00 prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph.D. (ČR): Moderní ablační technologie a jejich  

                       využití u onkologických pacientů 

10.00–10.20 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): Paliatívna rádioterapia kostných  

                        metastáz 
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10.20–10.50 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): Brachyterapia pre začiatečnikov 

 

10.50–11.00 přestávka coffe break  

 

11.00–11.30  Mgr. Zuzana Holanová (ČR): Paliativní péče v domácím prostředí z pohledu  

                        sestry                                                        

11.30–12.00 PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče o pacienty 

12.00-12.40  Jana Koželská (ČR) : Informace o projektu „Spolu proti rakovině“,  

 

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

                     kongresu, předání certifikátů 

 

Škoda, že na poslední chvíli se tohoto programu nemohl zúčastnit MUDr. Radim Uzel. 

 

 

Hlavní sponzoři kongresu 

 

                                        
       

                                                 
 
    

                                                                     

Česká asociace sester zařadila akci do kreditního systému celoživotního vzdělávání a je vedena v archivu ČAS : 

KK/1590/2016 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. SS37/2016/KH  k započítání do systému celoživotního vzdělávání 

radiologických asistentů. 

Také jsme zajistili kredity pro odborné pracovníky v laboratorních 

metodách a v přípravě léčivých přípravků, odborné pracovníky v ochraně a 
podpoře veřejného zdraví a jiné odborné pracovníky. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS0IXWy6bJAhXLuxQKHT0GCosQjRwIBw&url=http://www.underconsideration.com/brandnew/archives/pfizer_moves_pforward.php&psig=AFQjCNFGUNcKdYrpZhQeH8cQOfdcas4WUw&ust=1448369682290567
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/form-kredity34316-2.pdf
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/form-kredity34316-2.pdf
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/form-kredity34316-2.pdf
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       BENEFIČNÍ AKCE 2016 

Dne 23.7.2016 proběhla úspěšně tradiční benefiční akce  Rockové léto v Července u Litovle, kde vystoupil ORTEL, 

DOGA, SKRAMASAX, PORTA INFERI, RIMORTIS a NOTION DEEP. 

   

 

Dne 25.11.2016 se konala již tradiční Mikulášská v Mohelnici s Tomášem Klusem a dalšími kapelami 

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

     

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

facebook: https://www.facebook.com/events/1033491813370096/a na 

http://www.hudebniknihovna.cz/rockove-leto-cervenka-aneb-festival-pro-dobrou-vec.html 

 

REKONDIČNĚ EDUKAČNÍ A OZDRAVNÉ POBYTY 2016 
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 na Montanii. V programech 

pobytů bylo dostatek tělesné aktivity. Ranní rozcvičky byly pod vedením zkušené fyzioterapeutky. 

Každý den účastníci rozděleni podle zdatnosti do skupin absolvovali plánované vycházky v čistém a 

krásném prostředí Jizerských hor. Každý večer probíhaly odborné přednášky edukačního charakteru, 

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

ošetření lymfedému.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cVWz_9a9GHs
http://arcus-oc.org/?attachment_id=1959
http://arcus-oc.org/?attachment_id=1976
http://arcus-oc.org/?attachment_id=1975
https://www.facebook.com/events/1033491813370096/a
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Díky pravidelné fyzické aktivitě byla zvýšena fyzická kondice účastníků, což bylo možné prokázat 

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 na Montanii v Jizerských horách v termínech od 26.6.do 

3.7.2016 a od 22.8..do 29.8.2016 vyplnilo dotazník, který zjišťoval, zda pobyt zlepšil jejich fyzickou 

kondici, psychický stav a zvýšil jejich zdravotní gramotnost celkem 59 pacientů po ukončené 

onkologické léčbě. 

 

Další rekondiční pobyt již bez dotace se tradičně konal v Karlových Varech  2.4. – 9.4.2016 . Pobytu 

se zúčastnilo 22 osob. Odborným garantem všech pobytů byla MUDr.Milena Wittnerová z Karlových 

Varů.    

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

Mezinárodní spolupráce 

 
 

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

během roku 2016 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.  

 

Ve dnech 13.6.a 14.6.2016 se Jana Koželská zúčastnila na pozvání meetingu ve Varšavě pod názvem 

„ACT TOGETHER AGAINST CANCER – CENTRAL AND EASTERN EUROPE FORUM OF 

CANCER PATIENT ORGANIZATIONS“, kde informovala o projektech ARCUS -onko centra, z.s. Z 

tohoto setkání vyšla publikace s informacemi o přednášejících a zástupcích jednotlivých zúčastněných 

organizacích a jejich činnosti, kterou dostali všichni účastníci. Toto setkání bylo inspirací pro další 

práci na projektech pomoci onkologickým pacientům a také  navazovalo na setkání   23. - 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 2016 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 

http://www.arcus-oc.org/
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relace, na reportáže z různých televizních pořadů jsme průběžně zveřejňovali na těchto webových 

stránkách:  http://arcus-oc.org/?page_id=135. 
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 

 

 

Z historie: 

 

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

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

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

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

 

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. 

 

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
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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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. 

 

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 
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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. 

Fotogalerie 
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Finanční zpráva 
 
Přehled čerpání podle jednotlivých projektů a dotací: 
 

 

ARCUS - onko centrum, z.s. 

Sestava:SN01                  E k o n o m i c k é   j e d n o t k y                              Strana:   1 

Období:  1.16 - 12.16                                                                          

                                                        00000100       00000110       00000200       00000201       00000800 

Účet                                                  MZ-RP MONTANI  MZ-Spolu prot  ÚV-EPP         ÚV-OAS         Dary 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

50100 Spotřeba materiálu                                                                                              62.297,00 

51800 Ostatní služby                                     120.000,00                                                  207.151,00 

51890 Reklama, propagace                                                 24.978,00 

52100 Mzdové náklady                                                     93.300,00     150.000,00      48.750,00 

52400 Zákonné sociální pojištění                                         31.722,00                      1.250,00 

 

** NÁKLADY CELKEM                                        120.000,00     150.000,00     150.000,00      50.000,00     269.448,00 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

68200 Přijaté příspěvky                                                                                              269.448,00 

69100 Provozní dotace                                    120.000,00     150.000,00     150.000,00      50.000,00 

 

** VÝNOSY  CELKEM                                        120.000,00     150.000,00     150.000,00      50.000,00     269.448,00 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

 

Sestava:SN01                  E k o n o m i c k é   j e d n o t k y                              Strana:   2 

Období:  1.16 - 12.16                                                                             

                                                        00000850       00000900       00000901       00000902       00000903 

Účet                                                  Členské přísp  Vlastní činno  SF MZ-SPR MON  SF ÚV-EPP      SF ÚV-OAS 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

50100 Spotřeba materiálu                                                 27.761,00       3.850,00       3.474,00 

50200 Spotřeba energie                                                      876,00 

51200 Cestovné                                                           28.444,00       8.639,00       6.068,00 

51800 Ostatní služby                                                                                   10.000,00 

51810 Telefony                                                                          14.878,00 

51830 Poštovné                                                              142,00      12.519,66         776,00         100,00 

51850 Ekonomické služby                                                   7.750,00      18.850,00 

51890 Reklama, propagace                                                  5.002,50      23.938,00      17.963,00 

52100 Mzdové náklady                                                         20,00      87.358,00     184.574,00      15.000,00 

52400 Zákonné sociální pojištění                                          1.000,00      29.705,00     111.316,00      14.226,00 

52700 Zákonné sociální náklady                                            2.337,00 

53200 Dan z nemovitosti                                                      95,00 

54900 Jiné ostatní náklady                                                3.372,00 

 

** NÁKLADY CELKEM                                                        76.799,50     199.737,66     334.171,00      29.326,00 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

60200 Tržby z prodeje služeb                                             64.906,34     199.737,66     334.171,00      29.326,00 

64900 Jiné ostatní výnosy                                                63.248,10 

68400 Přijaté členské příspěvky                           23.900,00 

 

** VÝNOSY  CELKEM                                         23.900,00     128.154,44     199.737,66     334.171,00      29.326,00 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

   Hospodářský výsledek 

                                                          23.900,00      51.354,94 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Sestava:SN01                  E k o n o m i c k é   j e d n o t k y                              Strana:   3 

Období:  1.16 - 12.16                                                                             

                                                        00000904       00000950       00000989       00000990       0000xxxx 

Účet                                                  SF MZ-RP MONT  Reklama, prop  Nezdaněné úro  Zdaněné úroky 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

50100 Spotřeba materiálu                                                                                              97.382,00 

50200 Spotřeba energie                                                                                                   876,00 

51200 Cestovné                                             5.794,00                                                   48.945,00 

51800 Ostatní služby                                      87.480,00                                                  424.631,00 

51810 Telefony                                                                                                        14.878,00 

51830 Poštovné                                               117,00                                                   13.654,66 

51850 Ekonomické služby                                                                                               26.600,00 

51890 Reklama, propagace                                                                                              71.881,50 

52100 Mzdové náklady                                      12.000,00                                                  591.002,00 

52400 Zákonné sociální pojištění                                                                                     189.219,00 

52700 Zákonné sociální náklady                                                                                         2.337,00 

53200 Dan z nemovitosti                                                                                                   95,00 

53800 Ostatní daně a poplatky                                                                              10,84          10,84 

54900 Jiné ostatní náklady                                                                                             3.372,00 

 

** NÁKLADY CELKEM                                        105.391,00                                        10,84   1.484.884,00 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

60200 Tržby z prodeje služeb                             105.391,00      10.000,00                                   743.532,00 

64400 Uroky                                                                                 76,67          57,11         133,78 

64900 Jiné ostatní výnosy                                                                                             63.248,10 

68200 Přijaté příspěvky                                                                                              269.448,00 

68400 Přijaté členské příspěvky                                                                                       23.900,00 

69100 Provozní dotace                                                                                                470.000,00 

 

** VÝNOSY  CELKEM                                        105.391,00      10.000,00          76,67          57,11   1.570.261,88 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

   Hospodářský výsledek 

                                                                         10.000,00          76,67          46,27      85.377,88 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

Celkový přehled za spolek ARCUS – onko centrum, z.s. 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

50100 Spotřeba materiálu                                  97.382,00           6,56 

50200 Spotřeba energie                                       876,00           0,06 

51200 Cestovné                                            48.945,00           3,30 

51800 Ostatní služby                                     424.631,00          28,60 

51810 Telefony                                            14.878,00           1,00 

51830 Poštovné                                            13.654,66           0,92 

51850 Ekonomické služby                                   26.600,00           1,79 

51890 Reklama, propagace                                  71.881,50           4,84 

52100 Mzdové náklady                                     591.002,00          39,80 

52400 Zákonné sociální pojištění                         189.219,00          12,74 

52700 Zákonné sociální náklady                             2.337,00           0,16 

53200 Dan z nemovitosti                                       95,00           0,01 

53800 Ostatní daně a poplatky                                 10,84 

54900 Jiné ostatní náklady                                 3.372,00           0,23 

** NÁKLADY CELKEM                                      1.484.884,00         100,01 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

60200 Tržby z prodeje služeb                             743.532,00          47,35 

64400 Uroky                                                  133,78           0,01 

64900 Jiné ostatní výnosy                                 63.248,10           4,03 

68200 Přijaté příspěvky                                  269.448,00          17,16 

68400 Přijaté členské příspěvky                           23.900,00           1,52 

69100 Provozní dotace                                    470.000,00          29,93 

** VÝNOSY  CELKEM                                      1.570.261,88         100,00 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

   Hospodářský výsledek                                   85.377,88 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 

Daňové přiznání je zveřejněné na: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=813785. 
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Poděkování a dárci v roce 2016 
 

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 2016 : 

Obecní úřad Červenka           

    ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Brno  

Simens s.r.o. Mohelnice, PRIMA Pack s.r.o., 

JEŽEK SOFTWARE s.r.o., Continental Barum s.r.o. a další, kteří nechtěli být zveřejněni nebo jsou 

uvedeni u jednotlivých akcí. 

Sponzory jsme zveřejňovali na našich webových stránkách arcus-oc.org v liště sponzoři : sponzoři benefiční akce 

2016 Mohelnice, sponzoři benefiční akce Rockové léto 2016 v Července a sponzoři benefiční akce 18.12.2015 

Mohelnice. 

Další dárci a skupiny, kteří nás podpořili v roce 2016: 

Kapely, které vystoupili na benefičních akcích v roce 2016, město Mohelnice, MKC Mohelnice, 

Pivovary Lobkowicz, AW - olomoucké tvarůžky, JEDNOTA spotřební družstvo Zábřeh, Rašnerova 

pekárna Mohelnice, Restaurace NA NÁMĚSTÍ Mohelnice, Motorest Mohelničák u Štiků, Restaurace 

U Rytíře, Vinařství U Kapličky s.r.o., Vinotéka Kaufland Mohelnice, Petra Forstová, Pan Zita Loštice, 

Tiskárna Křupka Mohelnice, Fotograf Tomáš a Mili, Grafika Šárka Jarošová, CK Maxima Zábřeh 

s.r.o, GYNPHARMA s.r.o. Brno, kapela Ortel, obec Červenka, Pivovar Černá hora, SUQESTO s.r.o. 

Olomouc, Fontána Kroměříž, Uničovská pekárna, MADE Group, Globus Olomouc, Úsovko a.s., ZD 

Újezd u Uničova, Catering K.Kupková Uničov, Jan Vavrda Červenka, Pilsner Urquell, Zelenina 

Halámek, PRIMA PACK s.r.o. Olomouc, Johnny Servis, Makovec a.s. – maso, uzeniny, VRTAL 

Olomouc, SDH Uničov, Zelenina Pešek,  SWEET GRACIE s.r.o, Pekařství Mr.Baker, JEŽEK 

SOFTWARE s.r.o.,  Nemocnice Znojmo p.o., Alice Monhartová. 

 

Mediální partneři: RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ, zazabavou.cz, IC Olomouc Horní 

náměstí, Akce Šumperk, TV Mohelnice, IC Litovel, OSA projekt PARTNERSTVÍ OSA, 

www.olomouc.cz , nejlepší adresa ve městě, Zdravé město Prostějov, MIC Uničov, ROCK PARÁDA, 

RÁDIO FAJN ROCK MUSIC, BEAT RÁDIO, OSA. 

 

Těmto výše uvedeným patří naše velké poděkování. Zároveň moc děkujeme všem, kteří nám 

dobrovolně pomáhali i těm, kteří nechtěli být zveřejněni za jejich pomoc formou služeb či za 

materiální pomoc. Sponzory jsme také zveřejnili na http://arcus-oc.org/?page_id=145. 

 

 
 

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/
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/sponzoři-benef.akce-2016-Mohelnice1.pdf
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/sponzoři-benef.akce-2016-Mohelnice1.pdf
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/sponzoři-benef.akce-Rockové-léto-2016.pdf
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/sponzoři-benef.akce-2015-Mohelnice.pdf
http://arcus-oc.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/sponzoři-benef.akce-2015-Mohelnice.pdf
http://www.jezeksw.cz/
http://www.jezeksw.cz/

