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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,
 přinášíme Vám v letošním roce první í číslo našeho časopisu. Již v posledních našich 
časopisech jsme vám doporučovali sledovat naše webové stránky www.arcus-oc.org, 
kde naleznete aktuální informace o naší činnosti a také přihlášky na naše pobyty v roce 
2013. Musíme se však omluvit, protože stránky jsme museli předělat do jiného redakční-
ho systému. Díky vám jsme zjistili, že pro aktualizaci nové verze flash med se nám strán-
ky špatně otevíraly. V tomto roce 2013 bychom měli slavit 20 let naší činnosti. Doufáme, 
že díky veřejné podpoře budeme moci pokračovat v našich projektech pomoci onkolo-
gickým pacientům z celé ČR a působit i v oblasti prevence. Vám všem, kteří podporujete 
naši činnost, patří velké poděkování. Jana Koželská, předsedkyně představenstva

Akce ARCUS – OC a významné události
Účast na akcích:
 Seminář 26. 2. 2013 „Realizované projekty v česko-polském příhraničí Olomouc-
kého kraje a příprava budoucího programového období 2014-2020“. Článek o semináři 
je na stránkách kraje http://www.kr-olomoucky.cz/olomoucky-kraj-usporadal-seminar-
k-preshranicni-spolupraci-s-polskem-aktuality-1648.html a bude také v březnovém vy-
dání Měsíčníku Olomoucký kraj.

Sama doma 29. 3. 2013, studio Ostrava
 Na ČT 1 dne 29.3. v pořadu Sama doma od 12.30 hod. vystoupila Jana Koželská 
s pozvánkou také na benefiční akci Rockové velikonoce 30. 3. v Litovli. 

Světový den zdraví Olomouc 
 Dne 8. 4. 2013 od 13 hod. do 17 hod. na Horním náměstí v Olomouci jsme si při-
pomenuli Světový den zdraví. Z ARCUS – OC prezentovala činnost sdružení Jana Ko-
želská a Vladimír Vařeka. Studenti z lékařské fakulty zde také měřili krevní tlak, BMI, 
cholesterol a glykemii. Také názorně ukazovali poskytování 1.pomoci s nácvikem. Foto 
a videa z akce naleznete na našich stránkách nebo přímo na http://arcus-oc.rajce.idnes.
cz/08.04.2013%2C_SVETOVY_DEN_ZDRAVI_Olomouc/

Benefiční akce Rockové Velikonoce
 Dne 30. 3. 2013 se uskutečnila benefiční akce Rockové velikonoce na podporu ARCUS 
- ONKO CENTRA v Litovli na Záložně. Účastníky akce přivítal pan starosta Potužák s Janou 
Koželskou. Programem provázel Petr Machovec. V rámci benefiční akce zdarma vystoupi-
ly kapely Metalica Revival, velmi úspěšná kapela Venefica. Předkapelou Aleše Brichty byla 
skupina Black Bull a na závěr podpořil tuto akci Aleš Brichta. Tuto akci již tradičně zvučil 
Kamil Rozsypal. Lidem se akce moc líbila o čemž svědčí ohlasy i na Face booku. 
 Bez mediální podpory by tato akce nebyla možná a proto moc děkujeme všem 
obecním úřadům a mikroregionům, které nám pomáhají se zveřejnění našich akcí svým 
občanům. Také jsme připravili články a pozvání na akci proběhlo také v rámci vystou-
pení Jany Koželské den před akcí na ČT 1 v pořadu Sama doma. Tato benefiční akce na 
Litovelsku pomáhá občanům se dozvědět o činnosti našeho občanského sdružení a zá-
roveň podpořit programy pomoci onkologickým pacientům.
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Sponzoři benefiční akce 30. 3. 2013
Městský klub Litovel

Kapely: Aleš Brichta PROJECT, Venefica, Black Bull, Metallica Revival
Petr Machovac / Apartmány PEKIN / Ubytování u Šmoldasů / Fontána

Sýrárna ORERO / M plus M / Potraviny Jašková / Pekařství Vašíček
AVITIS Olomouc / Pivovary Lobkowitz / Plzeňský Prazdroj / Jantar Café

Maso uzeniny Makovec / Restaurace Záložna / Tiskárna LIT
CK BAVI / Lukáš Nosek

Mediální partneři
BE IN TV / ZA ZÁBAVOU.CZ / WWW.NEJLEPŠÍ-ADREA.CZ

Zdravé město Prostějov / Turistické informační centrum Konice
OK SOUIND Kamil Rozsypal

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

V letošním roce ještě připravujeme druhou benefiční akci tradičně na Července ( na 
hlavní trase Praha – Olomouc) pod názvem Rockové léto 20.7.2013 a třetí benefiční 
akce se bude konat v Lošticích v kulturním centru 30.11.2013 blíže www.arcus-oc.org 
na liště benefiční akce.
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Smutné události
Zemřel Ing. Pavel Dušek 
 S hlubokým zármutkem Vám sdělujeme, že dne 6. ledna 
2013 náhle zemřel pan Ing. Pavel Dušek, prezident Unie zaměst-
navatelských svazů ČR a prezident České rady sociálních služeb. 
Ing. Pavel Dušek byl zakladatelem a předsedou Sboru zástup-
ců organizací zdravotně postižených v letech 1991 – 2000. Byl 
zakladatelem a prvním předsedou Národní rady osob se zdra-
votním postižením ČR. Ing. Pavel Dušek byl výraznou osobností 
hnutí osob se zdravotním postižením.  Do poslední chvíle úzce 
spolupracoval s Národní radou osob se zdravotním postižením 
ČR při obhajobě práv osob se zdravotním postižením. Pavel 
nám také velmi pomáhal při zahájení činnosti našeho sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM. Čest jeho památce.

Zemřela Anna Kubová
 Hned po benefiční akci Rockové velikonoce mi volal man-
žel Aničky Kubové z Makovic, která nám od počátku po-
máhala ve Znojemské nemocnici (kde se scházeli pacienti) 
a také tradičně na Mezinárodních onkologických kongre-
sech ve Znojmě v Louckém klášteře. Anička dlouho bojo-
vala se zákeřnou nemocí a její muž Jarda byl pro ní velkou 
oporou a jezdil s námi a Aničkou také opakovaně na rekon-
diční pobyty do Karlových Varů. V Makovicích jsem se na 
pohřbu setkala nejenom s její rodinou ale i s mnoha našimi 
pacienty, lékaři a zdravotními setrami. Anička byla velmi ob-
líbená a bude stále s námi v našich vzpomínkách.  
                                                                     Jana Koželská

Mezinárodní onkologický kongres 2013, Karlovy Vary
 V rámci podzimního rekondičního pobytu připravujeme realizaci Mezinárodní-
ho onkologického kongresu v Karlových Varech, který se bude konat ve dnech 8. 11.-
10. 11. 2013. Kromě významných osobností z ČR nám již přislíbila účast i lékařka ze 
Sibiře, která poletí na náš kongres do Prahy celých šest hodin letu, aby se podělila 
s námi o poznatky z léčby rakoviny kůže. V rámci programu připravujeme i dopro-
vodný program s využitím Nordic Walkingu po okolí Karlových Varů.

Pobyty v roce 2013
 Záloha na každý pobyt je ve výši 2000 Kč. Uvedené ceny jsou pro členy ARCUS – OC 
a jejich rodiny. Ostatní hradí o 600 Kč více. Uvedené ceny nejsou dotovány. Bližší infor-
mace včetně přihlášek naleznete na stránkách www.arcus-oc.org.
 V současné době je možné se hlásit již pouze na poslední volná místa na podzimní 
Karlovy Vary.

5. 11. – 15 .11.  ČR – Karlovy Vary   7.100 Kč 
  včetně plné penze 

Karlovy Vary jaro 2013
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Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná –Souš 2013 
 Již třetí ozdravný pobyt v roce 2013 pro onkologické pacienty a jejich rodiny se za 
odborného doprovodu se uskuteční od 14. 5.do 21. 5. v Jizerské horách v zařízení Mon-
tanie - Desná Souš. Areál byl dříve před renovací provozován jako účelové lázeňsko – 
rehabilitační resortní středisko, které tak bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. Dne 
1.12. 2008 se po renovaci se celý areál otevřel bez omezení nejširší veřejnosti.
 Chráněná krajinná oblast Jizerské hory poskytuje ideální prostředí pro zdravý život-
ní styl a Montanie přispívá tím, že je zcela nekuřáckým areálem. 
 Všechny pokoje, restaurace a společenské prostory s výjimkou baru jsou nekuřác-
ké. Hotel je u chráněného pásma vodního zdroje III. stupně, které je zárukou dlouhodo-
bě kvalitního ovzduší, které je podloženo kontrolní hydrometeologickou stanicí ležící 
300 m od hotelu. 
 Přímo před hotelem je 2,5 km dlouhá asfaltová komunikace kolem přehrady využí-
vaná po celou letní sezónu jako známá trať pro in line bruslaře . V době našeho pobytu 
byla silnice již otevřena. Před hotelem začíná řada turistických tras různé délky a nároč-
nosti, z nichž nejoblíbenější je okruh na Jizerskou louku s návštěvou tamního muzea, 
rašelinišť a řady míst s kouzelnými výhledy na horskou krajinu. 

Zpráva o činnosti za rok 2012 z informačního místa Znojmo
1.  V průběhu roku 2012 byla poskytnuta konzultace 83 osobám, z toho:
	 	13 x o zvládnutí následků vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření 

operační jizvy po ablaci
	 	2 x byla poskytnuta informace příbuzným ohledně psychického zvládnutí ne-

moci
	 	14 x byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů
	 	5 x byly poskytnuty telefonické informace na kontakt lékařky, která se věnuje 

léčbou lymfedému.
	 	7x podaná telefonická informace z mobilního telefonu ohledně výživy při podá-

vání chemoterapie a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění, předány in-
formační brožury

	 	3 x informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti
	 	Podávání informací v souvislosti s konáním VII. Mezinárodního onkologického 

kongresu ve Znojmě, pořádaného OS ARCUS- ONKO CENTRUM a TC medicus , 
veřejně prospěšná společnost Znojmo

2.  Všem kontaktním osobám v kanceláři pobočky ve Znojmě bylo nabídnuto členství 
v organizaci ARCUS OC Ješov a byla poskytnuta informace o její činnosti a příznivém 
účinku ozdravných pobytů pořádaných centrem.
3.  V průběhu roku 2012 bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky ně-
kolik vycházek do okolí Znojma s přátelským posezením. Tyto akce byly velmi kladně 
hodnoceny. Během roku se uskutečnily besedy s onkologickými pacienty a členy AR-
CUS – OC.
4.  V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů, 
brožur a měsíčníků Bulletinu občanského sdružení ARCUS - OC Ješov a o které je velmi 
velký zájem. 
Formou oboustranných letáčků jsme propagovali jednak činnost organizace ARCUS - 
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OC Ješov – pobočka Znojmo, tak i důležitost prevence se zaměřením na mamografický 
screening ve Znojmě.
5.  Ve dnech 5.10.-6.10.2012 se několik členů organizace podílelo na organizování 
dvoudenního Mezinárodního onkologického kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě.
Patří jim velké poděkování. 
6.  Několik členů pobočky se v roce 2012 zúčastnilo rekondičních pobytů v Karlových 
Varech. Opětovně byl potvrzen blahodárný vliv ozdravných pobytů na zdraví pacientů, 
kteří tímto vyjadřují poděkování vedení organizace a všem sponzorům. 
7.  Závěrem roku, dne 04. 12. 2012, vedení pobočky Znojmo uspořádalo pro své členy 
seminář s přátelským posezením . 
 Sváteční slova k adventu pronesl pan probošt Josef Hudec a popřál hodně úspěchů 
v  další činnosti sdružení ARCUS- ONKO CENTRUM. 

Všechny akce pořádané pobočkou ve Znojmě jsou zdokumentovány v pečlivě vedené 
kronice pobočky.                                                                            Ve Znojmě dne 10.  ledna 2013

Zpracovala: Marie Čechová, vedoucí pobočky Znojmo ARCUS - OC JEŠOV

Stále na cestě - k chůzi i sama k sobě
 Jmenuju se Lenka, je mi 48 let, jsem cvičitelka nordic walkingu a před před šesti lety 
jsem zjistila, že mám rakovinu prsu.
 Jen v České republice si každý rok vyslechne tuto diagnózu téměř šest tisíc žen. 
Každá z nich má svůj příběh a každé z nich pomáhá v uzdravování něco jiného. Vím, co 
pomohlo mně, a ráda se o ten “svůj” příběh podělím.
 Pracovala jsem jako šéfredaktorka regionálního deníku, deset až dvanáct hodin 
denně, ve stresu, bez pořádné životosprávy a bez jakékoliv relaxace. Únavu, bolesti 
a deprese jsem přičítala velkému pracovnímu vypětí a myslela si, že to jednoho dne 
„samo” přejde. Místo toho jsem se jednoho dne, 7. března 2007, během preventivní pro-
hlídky na mammografu, dozvěděla, že mám na 99 % rakovinu. 
 Hmm, a co teď s tím? Překvapilo mě hned několik věcí: 
1)  Myslela jsem si o sobě, že bych takovou nemoc - dodnes vlastně až nepochopitelně 
tabuizovanou - nikdy nezvládla. Objevila jsem v sobě ale sílu, o které jsem do té doby 
neměla tušení. Současně jsem ovšem měla obrovské štěstí - milující a podporující rodi-
nu, kamarádku, která se mnou začala chodit do lesa... a také jsem dobře snášela nároč-
nou a téměř rok trvající léčbu.
2)  Vždy jsem se zajímala o alternativní medicínu, ale najednou mě vůbec nenapadlo, 
že bych mohla či měla odmítnout drsný mix chemoterapie, ozařování a dvou operací. 
Ke konzervativní léčbě jsem však přidala potravinové doplňky podle doporučení jedno-
ho lékaře, pořádné dávky humoru a navíc jsem konečně objevila POHYB. Pohyb, který 
jsem dosud považovala za naprosto nedůležitý, se nakonec stal tím největším rozdílem 
v mém způsobu života „před” a „po”. 
3)  Většina lidí nevěděla, jak se ke mně má chovat. Spousta z nich však v rozhovoru po-
užila klišé, kterému jsem se musela smát: “Určitě jsi změnila žebříček svých hodnot, že?” 
Ano, jistě, až doteď jsem vůbec netušila, co má v životě hodnotu.Teď na mě “sáhla smrt”, 
a mně se náhle rozbřesklo! Nemoc mě samozřejmě změnila, ale jiným způsobem, než 
přenastavením nějakého imaginárního „žebříčku”. A mělo to svůj vývoj, který dál pokra-
čuje a nikdy neskončí. 
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 Jak je to teď, právě v tomto okamžiku? Napřed se ještě vrátím do minulosti. Nej-
prve jsem totiž za své onemocnění odmítala převzít jakoukoliv odpovědnost. Prostě 
náhoda a souhra neovlivnitelných okolností. Trvalo mi dost dlouho, než jsem pocho-
pila,  že mi mé tělo posílalo čím dál naléhavější zprávy. Jenže já jsem jim nerozuměla, 
a tak jsem je naprosto ignorovala. Už během léčby jsem se ale vydala na cestu, a to 
doslova i obrazně...
 Začalo to nenápadně. Jednou dvakrát týdně zazvonila kamarádka Leona, nabra-
la mě do auta ke svému psu Maxovi a vyrazili jsme do lesa. Pak jsem si někde přečetla 
o nordic walkingu - severské chůzi se speciálními holemi, která má obrovský vliv na vět-
šinu zdravotních potíží, včetně těch opravdu “vážných”.  No, a dnes jsem certifikovaná 
cvičitelka, která tento dokonalý pohyb může učit ostatní. Různými druhy lekcí a kurzů, 
které pořádám, prošlo za necelé dva roky více než 800 lidí. Řadě z nich nordic walking 
výrazně mění život (aspoň jeden příklad za všechny - 76letá paní Věra Kunčíková, která 
má za sebou léčbu mozkového nádoru a k řadu dalších potíží. Začala chodit každý den 
asi 3-4 kilometry, bez jakýchkoliv výmluv a pochybností. Víte, co mi řekla při dalším se-
tkání? “Mám zase radost ze života. Dokonce si i zpívám.”
 Mimo jiné také spolupracuji  s několika pacientskými organizacemi, k nimž patří 
i ARCUS ONKOCENTRUM. Na rekondičních pobytech, které toto sdružení pořádá, nabí-
zím účastníkům lekce a pokouším se je motivovat, aby začali s pravidelnou chůzí. V říjnu 
2012 jsem vystoupila na Mezinárodním onkologickém kongresu ve Znojmě, kde jsem 
mluvila o zdravotních přínosech nordic walkingu speciálně pro onkologické pacienty. 
Obrovský úspěch a ohlas vyvolala akce, kterou jsem v Prostějově v červnu 2012 spolu-
pořádala s občanským sdružením Nordic Walking live a firmou Birki - během tří hodin si 
na Tour NW v Kolářových sadech severskou chůzi vyzkoušelo téměř pět set zájemců. 
 Tohle všechno patří mezi viditelné a změřitelné změny, které se v mém životě udály 
v posledních šesti letech. Stejně důležitá je pro mě však vnitřní cesta, kterou lze jen těž-
ko sdělit a popsat slovy. A navíc je pro každého jiná. Tu moji asi nejlépe charakterizuje 
tento citát z díla D. H. Lawrence, který jsem našla v úžasné knize norského spisovatele 
Tomase Espedala nazvané prostě JÍT.
„Cesta je otevřená. Otevřená cesta je velkým domovem duše. Nikoliv nebesa nebo 
ráj. Žádné „nad”. Dokonce ani „uvnitř”. Duše není ani „nad” ani „uvnitř” Je to pocest-
ný na otevřené cestě. Žádnou meditací. Ani postem. Žádným niterným zkoumáním 
jednoho nebe za druhým po způsobu velkých mystiků. Žádným vytržením. Žádnou 
extází. Žádným z těchto způsobů nezačíná být duše sama sebou. Jen tím, že se vydá 
po otevřené cestě. Ne prostřednictvím milosrdenství. Ani prostřednictvím oběti. Do-
konce ani prostřednictvím lásky. Ani dobrou prací. Ani tak se duše nenaplňuje. Jen 
poutí po otevřené cestě. Poutí samotnou, po otevřené cestě. Tím, že se vystavuje pl-
nému kontaktu. Tím, že se na dvou pomalých nohou setkává se vším, co se na otevře-
né cestě objeví. Tím, že je ve společnosti těch, kteří se táhnou stejným směrem. Není 
žádný cíl. Jen otevřená cesta.”

Máš koule? Tak si je hlídej!
 Pod hlavičkou občanského sdružení Bumbaris Paris vychází mobilní aplikace s ná-
zvem Hlídač koulí pro platformy iOS, Android a Windows Phone. Aplikace je z dílny stu-
dia Sugar And Ketchup a volně navazuje na kampaň Máš koule (www.maskoule.cz) 
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z roku 2010. Je určena mužům a zejména dospívajícím chlapcům, kterým přináší infor-
mace o nádorech varlat a motivuje je k tomu, aby si vypěstovali návyk pravidelného sa-
movyšetřování. Včasná diagnózna onemocnění je totiž klíčová pro následnou léčbu.
 „Kdyby v době mé nemoci taková aplikace existovala, třeba bych už tehdy něco o pří-
znacích nádorů varlat věděl a zachytil bych svůj problém hned v počátcích. Možná bych 
místo jedné koule měl teď ještě obě ,“ říká Jan Trnka, spoluautor aplikace. 
 Honza, který si osobně prošel onkologickou léčbou, se po uzdravení v roce 2006 
začal angažovat v oblasti boje proti rakovině. Založil občanské sdružení Bumbaris Paris 
na podporu pacientů s nádorovým onemocněním a jejich blízkých ve formě komunitní-
ho webu Bumbarisparis.org a uspořádal řadu akcí na pomoc onkologickým pacientům. 
A protože se v současné době v rámci svého studia Sugar & Ketchup věnuje vývoji mo-
bilních aplikací, byl pro něj Hlídač koulí přirozenou volbou. „Cílem pro nás v tomto přípa-
dě není počet stažení, ale dostat se alespoň hrstce chlapů do mobilu a hlídat jejich zdraví. 
Pokud by díky naší aplikaci odhalil svůj nádor byť jen jeden člověk a vedlo to k jeho vyléčení, 
pak by náš cíl byl splněn,“ řekl.

Podle lékařů muži doplácejí na svůj ostych a nevědomost
 Muži na rozdíl od žen, které se už dlouhou dobu angažují pro prevenci nádorů 
prsu a děložního čípku, se o nádorech v oblasti genitálu stydí mluvit. Mnohé známé 
osobnosti, které léčbou nádoru varlete prošly, až na výjimky, jako jsou cyklista Lance 
Armstrong nebo pětinásobný mistr ČR v badmintonu Petr Koukal, mlčí. Tyto společen-
ské zábrany mají negativní dopad zejména na mladou generaci mužů, kteří vůbec netu-
ší, že patří do nejrizikovější skupiny. Jestliže statistika hovoří o každoročním zvýšení po-
čtu nádorů varlat o 2–5 procent, pak jsou to právě mladší věkové skupiny mužů, u nichž 
je zaznamenán narůst o celých 5 procent (srovnatelný nárůst výskytu má u mladé gene-
race pouze zhoubný melanom kůže).
 Nádory varlat jsou nejčastějším zhoubným onemocněním diagnostikovaným u mužů 
od patnácti do čtyřiceti let. Ročně je u nás v průměru zachyceno 450–500 případů této 
choroby, právě ve věkové skupině od patnácti do třiceti pěti let mají nádory varlat čtyřice-
tiprocentní podíl na všech druzích nádorových onemocnění. Bohužel až 80 procent mužů 
mladších dvaceti let vyhledá lékařskou pomoc teprve v době, kdy je jejich onemocnění 
v pokročilém stadiu a vyžaduje náročnější, tj. komplikovanější, delší a dražší léčbu. Léka-
řům se přesto daří dosahovat dlouhodobého vyléčení ve více než 85 procentech případů. 
Včasná diagnóza pravděpodobnost uzdravení ještě zásadně zvyšuje.

Hlídač koulí je volným pokračováním projektu Máš koule
 Aplikace Hlídač koulí navazuje na osvětovou kampaň Máš koule, která byla spuště-
na v roce 2010. Aplikace mimo jiné obsahuje instruktážní video s Jiřím Mádlem, jež bylo 
natočeno pro kampaň Máš koule, a má stejného odborného garanta – primářku brněn-
ské onkologie MUDr. Vieru Bajčiovou, CSc. 
 „Ukazuje se, že nové technologie mohou sehrát významnou roli i v oblasti, jako je osvěta 
a prevence. Doufejme, že tak jako je dnes samozřejmostí pro mladé muže používat mobil, sta-
ne se pro ně samozřejmostí i samovyšetření varlat, kterým lze předejít vážnému onemocnění. 
Pro jeho propagaci je mobilní telefon prostředkem nanejvýš vhodným, protože je dostatečně 
osobní a schopný respektovat intimitu,“ zhodnotila přínos aplikace primářka Bajčiová.
 Hlídač koulí přináší uživatelům kromě zmíněného instruktážního videa odborné 
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lékařské informace o problematice nádorů varlat, ilustrovaný návod, jak provádět sa-
movyšetření, interaktivní mapu komplexních onkologických center v ČR a informace 
o občanském sdružení Bumbaris Paris. Umožňuje také přímé napojení na sociální sít Fa-
cebook s možností (v okruhu vlastních přátel) osobně vyjádřit preventivnímu samovy-
šetřování varlat podporu.
 Tím ale ještě není veškerá funkcionalita aplikace vyčerpána. Její hlavní funkcí je 
tzv. Hlídač koulí, nastavitelné zařízení podobné budíku, které má mužům samovyšet-
ření v pravidelných intervalech (jednou měsíčně) připomínat. Podle Trnky je právě tato 
funkce největším přínosem aplikace: „Síla aplikace není v technickém řešení, ale vyplývá 
z faktu, že telefon máme pořád u sebe. Pro chlapy, kteří jsou velmi zapomnětliví tvorové, je 
Hlídač koulí uzlem na kapesníku v 21. století.“ 
 Promovat myšlenku aplikace se rozhodla firma STYX – výrobce spodního prádla. V ná-
sledujících měsících budou její vybrané výrobky označeny visačkou odkazující na webovou 
stránku aplikace.
 Mediálním partnerem Hlídače Koulí je časopis ČiliChili společnosti Vodafone.

Kontaktní informace:
dotazy a doplňující informace, redeem kód na vyžádání: taste@sugarandketchup.com.
homepage aplikace: www.hlidackouli.cz
facebook: www.facebook.com/HlidacKouli

Linky ke stažení:
iTunes App Store: 
https://itunes.apple.com/us/app/hlidac-kouli/id589110934?l=cs&ls=1&mt=8
Google Play: 
https : / /play.google.com/store/apps/deta i l s? id=com.sugarandketchup.
hlidackouli&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zdWdhcmFuZGt
ldGNodXAuaGxpZGFja291bGkiXQ..
 Připravujeme také verzi aplikace pro platform Windows Phone, dostupná bude 
v průběhu února.

Nové testy pomáhají snáze rozpoznat rakovinu vaječníků  
a dávají pacientkám větší šanci na úspěšné vyléčení
 Praha, 17. ledna 2013 – Pod zkratkou ROMA skóre (Risk Of Ovarian Malignancy 
Algorithm) se skrývá nová diagnostická metoda pro rozpoznání rakoviny vaječníků. 
Z odběru krve je díky této metodě možno určit riziko onemocnění s vysokou pravdě-
podobností na úrovni osmdesáti až devadesáti procent. Oproti dosud využívaným 
metodám jde o výrazný kvalitativní posun. Zpřesnění diagnostiky má zásadní vý-
znam pro včasné stanovení diagnózy, která je klíčem pro úspěšnou léčbu pacientek 
a zvyšuje jejich šanci na přežití.
 „ROMA skóre v sobě kombinuje testování na nádorový marker CA 125, který se 
používá již řadu let - nicméně s poměrně nízkou senzitivitou, a nový nádorový marker 
HE4. Právě výpočet z těchto dvou nádorových markerů vyšetřených z krve pacientek vý-
znamně zpřesňuje diagnózu,“ říká RNDr. Miloslav Semanský z laboratoří synlab czech.
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 Rakovinou vaječníků (karcinomem ovaria) onemocní v České republice každoroč-
ně kolem 1 200 žen. Téměř 60 procent z nich na ni umírá (viz. poslední dostupná data 
z roku 2008, kdy onemocnělo 1 164 žen a 678 jich zemřelo). Počet nemocných žen nás 
řadí na čtvrté místo v Evropě. „Záludnost onemocnění spočívá v tom, že pacientky dlou-
ho nepociťují žádné zjevné příznaky. Mnohdy se jedná o náhodný nález, často už v po-
kročilém stádium. Přitom právě včasné zachycení onemocnění je klíčovým faktorem pro 
úspěšnost léčby,“ doplňuje Semanský. To potvrzují odborné studie, podle kterých je 70 
procent žen diagnostikováno až ve 3. a 4. stadiu, kdy je jejich šance přežít pět let po sta-
novení diagnózy nižší než 40 procent. Naproti tomu, pokud se onemocnění zachytí v 1. 
stadiu (což se děje přibližně ve čtvrtině případů), pak je šance na přežití až 90 procentní. 
Testování na ROMA skóre je důležité též pro včasné odhalení recidivy u pacientek dříve 
léčených na karcinom ovaria. 
 Mezi rizikové skupiny patří ženy, kde byla v minulosti rakovina vaječníků diagnos-
tikována u některé z blízkých příbuzných. Stejně tak je vyšší pravděpodobnost výskytu 
karcinomu ovaria, pokud již žena sama nějaké onkologické onemocnění prodělala. Rizi-
ko se zvyšuje po menopauze. Což potvrzuje i skutečnost, že polovina pacientek je starší 
63 let. Možnosti medicíny v léčbě rakoviny jsou i přes její nesporné pokroky omezené, 
proto má zásadní význam prevence a včasná diagnostika. Zejména u žen patřících do 
rizikových skupin by měl praktický lékař či specialista doporučit preventivní vyšetření – 
ideálně  kombinaci laboratorních a klinických vyšetření. Platí, že pro hodnocení eventu-
ální přítomnosti karcinomu ovaria nelze informaci o ROMA skóre použít absolutně, ale 
vždy jako jednu z dalších vyšetřovacích metod. 

O společnosti synlab czech s.r.o.
Společnost synlab czech s.r.o. provozuje nestátní zdravotnická 
zařízení – zdravotnické laboratoře, odběrová pracoviště a am-
bulantní zařízení. Společnost se řadí mezi největší laboratorní 
skupiny v České republice. Jejím hlavním cílem je poskytování 
včasných a spolehlivých výsledků všech klinických laborator-
ních vyšetření v co nejvyšší kvalitě. 
 Laboratoře poskytují služby v oblasti hematologie a transfůzního lékařství, alergo-
logie a klinické imunologie, lékařské genetiky, klinické biochemie, lékařské mikrobio-
logie, jejíž součástí je Antibiotické středisko - (parazitologie, virologie, mykologie, bak-
teriologie a laboratoře TBC- jsou součástí mikrobiologie). Dále nabízejí služby v oblasti 
klinické farmakologie, laboratoře cytologie, laboratoře pro molekulární biologii, dia-
gnostiku DNA a laboratoře pro průtokovou cytometrii, provádějí související laboratorní 
vyšetření. 
 Společnost zajišťuje ambulantní péči odborností alergologie a klinické imunologie, 
vnitřního lékařství, radiologie a sonografie, kardiologie, pneumologie, hematologie, os-
teologie, nefrologie, diabetologie, chirurgie, všeobecného praktického lékařství vč. zá-
vodní preventivní péče, diabetologie a pediatrie.
 Společnost synlab czech s.r.o. je součástí nadnárodní společnosti synlab Holding 
GmbH. Nadnárodní skupina vznikla v roce 2010 spojením společností synlab GmbH 
(Augsburk), Futurelab GmbH (Vídeň) a Fleminglab Srl (Itálie).                       www.synlab.cz
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TISKOVá ZPRáVA

Protonové centrum přijalo prvního českého pacienta
Praha 22. 1. 2013 – Pražské protonové centrum na Bulovce přijalo prvního českého 
pacienta, kterému léčbu plně hradí tuzemská zdravotní pojišťovna. Protonová léčba 
pomůže právě u jeho prognózy zvýšit šance na uzdravení a plnohodnotný život. 
 Proton Therapy Center přijímá pacienty od poloviny prosince loňského roku a prv-
ní již léčbu úspěšně dokončili. Ročně je jen v České republice nově diagnostikováno 
zhruba 65 000 nových nádorových onemocnění. Radioterapie je v České republice do-
poručena pro polovinu z nich, současné kapacity pro léčbu jsou však nedostačující. 
Pražské protonové centrum prošlo úspěšně výběrovým řízením se zdravotními pojiš-
ťovnami o poskytování a úhradě zdravotní péče a nyní probíhají jednání o konkrétní 
podobě smluvních vztahů, aby se protonová léčba stala dostupná všem potřebným.
 “Protonová terapie poskytuje nesporné výhody, které jsou ve srovnání s náklady na 
onkologickou léčbu akceptovatelné. Díky vyšší šanci na vyléčení nemocného poskytuje 
potenciální možnost úspor v léčbě recidiv nádorových onemocnění a zdravotních kom-
plikací. Protonová léčba je vhodná pro většinu pacientů léčených běžnou radioterapií. 
Zásadní přínos má pro 10 až 15% z nich. Aktivní spolupráci při zařazení protonové tera-
pie do koncepce komplexní onkologické péče odsouhlasil i výbor Společnosti radiační 
onkologie, biologie a fyziky. Protonová terapie umožní výrazně zkvalitnit léčbu nádorů 
v blízkosti životně důležitých struktur, které mohou být poškozeny ozařováním. Jedná 
se zejména o dětské nádory, nádory plic, prostaty, hlavy a krku, mozku nebo slinivky 
břišní,” říká hlavní lékař protonového centra MUDr. Jiří Kubeš. 
 Přínos protonové terapie potvrzuje výstavba center po celém světě. Jen v okolí Čes-
ké republiky se staví centra v Drážďanech, ve Vídni, polském Krakově a italském Trentu, 
vybudování center schválila Velká Británie a Holandsko. Pražské centrum je teprve pá-
tým zařízením svého druhu v Evropě. Roční náklady na onkologickou léčbu dosahují 
v České republice desítky miliard korun, přičemž náklady na radioterapii, která je nutná 
pro více než polovinu nemocných, tvoří pouze jednu desetinu nákladů. 
 “Protonová terapie má jednoznačné výhody u vybraných typů nádorů. Myslím si, 
že je to krok dopředu a pro českou onkologii je to významná záležitost. Protonové cen-
trum je takový mimořádný krok, protože uskutečnit tento záměr až do konce a naplnit 
tyto myšlenky vyžadovalo hodně úsilí a konečně se to podařilo zrealizovat,“ říká profe-
sor Luboš Petruželka, přednosta Onkologické kliniky VFN a 1.LF UK, Ústavu radiační on-
kologie FNB 1.LF UK a zároveň předseda Odborné rady protonového centra. Odbornou 
radu centra tvoří přední čeští odborníci, kteří se podílejí na stanovování potřeby proto-
nové léčby dle jednotlivých indikací.

TISKOVá ZPRáVA: PRAHA, 21. BŘEZNA 2013

Naše centrum se také připojilo k této petici:
 My, občané České republiky, žádáme, abychom mohli tak jako ostatní obyvatelé 
zemí Evropské Unie, využívat nejmodernější zařízení pro léčbu rakoviny. Zákon o veřej-
ném zdravotním pojištění nám zaručuje, že bude pro léčbu každého pacienta použito 
vždy těch nejmodernějších a nejúčinnějších metod. V současné době, kdy v České re-
publice existuje nejmodernější centrum pro léčbu rakoviny na světě, je paradoxní, že 
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ho využívají pacienti z jiných zemí včetně obyvatel ostatních států EU a čeští pacienti 
jsou léčeni původními metodami, které jsou méně účinné a častěji zanechávají trvalé 
následky. Důvodem jsou restrikce a průtahy ze strany Ministerstva zdravotnictví a VZP. 
Žádáme proto, aby byla léčba prostřednictvím Protonového centra v Praze na Bulovce 
neprodleně zařazena do systému veřejného zdravotního pojištění ČR, které si na zákla-
dě zákonných povinností platíme.
 

Tulipánový měsíc bře-
zen 2013 přináší radost 
na pracoviště, do domo-
vů i škol především na 
Praze 8. Kytice tulipánů 

objednávali občané i firmy také pro Ústav radiační onkologie na Bulovce a onkologic-
ká pracoviště VFN v Praze 2. Ambulance a čekárny těchto klinik ožily také díky krásným 
obrázkům od dětí ze základních škol na Praze 8. Podařilo se tak podpořit myšlenku psy-
chosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým, kterou poskytuje Centrum 
Amelie v Karlíně. Díky hlavnímu partnerovi květinovému studiu La Florista přinesl tento 
projekt finanční výtěžek, který bude použit na udržení bezplatných služeb psychosoci-
ální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým v Centru Amelie v Praze 8. 
„Tím nejdůležitějším přínosem projektu Tulipánový měsíc je naděje, že váha lidskosti se 
vyrovná technologiím a konkrétní služby zaměřené na zvýšení kvality života onkologic-
ky nemocných se stanou přirozenou součástí a doplňkem zdravotní péče.“ říká Pavla Ti-
chá, ředitelka Amelie.
 Video-reportáž najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=CMd4D98OA_M
 Součástí Tulipánového měsíce bude od roku 2014 také předávání Ceny Amelie za 
přínos v oblasti psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Při 
slavnostním zahájení Tulipánového měsíce v Galerii KusKovu, proběhla aukce soutěž-
ních návrhů na Cenu Amelie - šperků a objektů, které věnovali výtvarníci spolupracu-
jící s touto galerií. Mezi dvanácti draženými předměty byla brož od šperkaře a socha-
ře Hanuše LAMRA, který v roce 2011 vytvořil brož pro paní Madeleine Albright. „Brož 
pro Amelii“ se vydražila za rekordních 55.555 Kč. V charitativní aukci se prodaly všechny 
objekty a šperky a výtěžek Tulipánového měsíce tak překročil 120.000 Kč. Průvodcem 
večera byl Michal JANČAŘÍK a během večera zazpívala šansoniérka a herečka Renata 
DRÖSSLER. Úvodní slovo k projektu Cena Amelie pronesla Doc. MUDr. Petra TESAŘOVá, 
CSc. z Onkologické kliniky z 1.LF UK VFN v Praze 2.
Amelie, o.s. již sedmým rokem pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým pře-
konávat nejrůznější zátěžové situace, které v souvislosti s onkologickým onemocně-
ním vyvstanou a to před, v průběhu i po skončení léčby. Činnost odborníků v Centrech 
Amelie v Praze, Olomouci a Rakovníku doplňuje telefonní linka a internetová poradna. 
Amelie dále rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na onkologii a akreditované 
vzdělávání zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky nemocných a je-
jich blízkých. Více na www.amelie-os.cz
Záštita:  MČ Praha 8, hlavní partner: La Florista s.r.o., mediální partner: ČR Regina, tisk: 
Polygraf.
Více na e-mailu:  tulipan@amelie-os.cz, telefonu: 283 880 316 a www.amelie-os.cz 
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EXPEDICE BELLIS
Ve znamení zdravého životního stylu! Tým pana kuchaře Pet-
ra nám bude vařit zdravě, chutně a vegetariánsky.
Čtvrtek 13.6. – neděle 16.6. 2013
Hotel Rual, Bezděkov – Poborovice 13, Klatovy 

                                           http://www.rual.cz/page/100-uvod.html
Doprava: vlastním automobilem, autobusem/vlakem do Klatov s možností vyzvednutí v Kla-
tovech a dopravy do Bezděkova
Předběžný program: 

Čtvrtek 13. června 2013
příjezd do 16 hodin, ubytování  /  16:30 - 17:30 společná večeře
18:00 – 20:00 MUDr. Tomáš Lebenhart 
(celostní medicína, autor knihy „Svlékl jsem bílý plášť“) 
„Karcinom prsu, prevence včetně prevence recidivy, celostní léčba, psychologický aspekt, 
vliv emocí“ - diskuze. Více na www.homeopat.mypage.cz, nebo  http://www.cestyksobe.cz/
tomas-lebenhart-nemoc-teto-doby-a-moznosti-uzdraveni-z-pohledu-celostni-mediciny-
ad2305/                                                                                                  Dětí se ujmou hodné hlídací tety.

21:00 seznamovací večer 

Pátek 14. června 2013
8:00 – 9:00 snídaně 
9:30 – 12:00 terapeutka Vladimíra Naušová 
„Celostní pohled na výživu ženy pro zachování energetické rovnováhy organismu“
Praktické rady pro zdravé vaření. Ukázka automasáže a energetického cvičení pro udržení 
zdraví. Doporučujeme vzít s sebou karimatku a volné oblečení. Při hezkém počasí budeme 
cvičit na louce.                                                                                     Dětí se ujmou hodné hlídací tety.

12:30 – 14:00 oběd v restauraci
14:00 – 16:00 PhDr. Zuzany Peterové (zkušená psycholožka a zároveň pacientka)
 „Nebojme se rakoviny“, diskuse                                                     Dětí se ujmou hodné hlídací tety.
18:00 - 20:30 večeře 
20:30 – 23:00 volný program – zpěv (hudební nástroje velmi vítány!!), povídání

Sobota 15. června 2013
8:00 – 9:00 snídaně
9:30 – 12:00 odborná přednáška MUDr… ….. (brzy doplníme jméno) 
na aktuální a zajímavé téma, diskuze.                                          Dětí se ujmou hodné hlídací tety.
12:00 společný oběd
14:00 - 18:30 společný výlet s dětmi po okolí
( zajímavosti- např. lanovkou na Špičák, návštěva cukrárny, apod.)
19:00 večeře
20:30 -  neformální welness večer, ukázka produktů a prezentace pana Mgr. Horáka spol. Can-
naderm, praktické rady vizážistky, kosmetičky – možnost rychloošetření pleti nebo zábalu, 
povídání, hry, apod.

Neděle 16. června 2013
 8:00 snídaně
9:00 - 10:30 diskuse, výstupy, zhodnocení, rozloučení
10:30 - volný program, balení, odjezdy
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 Tisková zpráva 
Zahájení 8. ročníku celostátního projektu „Nejlepší nemocnice ČR“ 
Rádi bychom Vás informovali, že dne 1. března 2013 bude zahájen 8. ročník celostátního 
projektu „Nemocnice ČR 2013“. Tento projekt je postaven na celostátním sledování spo-
kojenosti pacientů nemocnic a také sledování spokojenosti zaměstnanců nemocnic, 
kteří mají ve svých rukou tuto pacientskou spokojenost. 
Součástí projektu je pravidelné sestavování žebříčku nemocnic ČR a pozitivně oceňovat 
nejlépe vyhodnocené nemocnice. Průzkum je prováděn každoročně ve všech 157 ne-
mocnicích a výsledky jsou přístupné obyvatelům ČR. Získané výsledky ze sledování spo-
kojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic jsou předávány managementu nemocnic 
a jejich zřizovatelům za účelem postupného zvyšování kvality a bezpečnosti v nemoc-
nicích. 
V roce 2012 se tohoto projektu zúčastnilo celkem 62 tis. pacientů a téměř 5 tis. za-
městnanců. 
Vítězové roku 2012 z pohledu pacientů jsou Masarykův onkologický ústav a v ka-
tegorii fakultních nemocnic FN v Ostravě. 
Vítězové roku 2012 z pohledu zaměstnanců jsou Karvinská hornická nemocnice 
a.s. a v kategorii fakultních nemocnic FN v Ostravě. 
Nejusměvavějšími nemocnicemi roku 2012 jsou Masarykův onkologický ústav 
a v kategorii fakultních nemocnic VFN v Praze. 
Od roku 2006, kdy nezisková organizace HealthCare Institute s tímto rozvojovým 
projektem začala, se dobrovolně zapojilo již přes 217 000 respondentů (pacientů 
a zaměstnanců nemocnic). 

NOVINKY V ROCE 2013: 
  Všechny dotazníky vycházejí vstříc požadavkům národní akreditaci kvality a záro-
veň jsou testovány s pomocí představitelů akreditovaných českých nemocnic fakultní-
ho a krajského typu. 
  Při vývoji dotazníků spolupracujeme rovněž s představiteli 1. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze. 
  Letos probíhá již 8. ročník celostátního průzkumu spokojenosti pacientů a 6. ročník 
průzkumu spokojenosti zaměstnanců českých nemocnic. Dotazníky jsou standardizo-
vané, díky tomu je docíleno historické řady s přesnými výsledky. 
 S přihlédnutím k aktuálnímu posilování práv pacienta jsou v dotazníku zahrnuty 
otázky posilující tyto pozitivní trendy – zde ukázka některých otázek: 
-  „Byli jste srozumitelně seznámeni s možnými riziky případného lékařského zákro-

ku?“ 
-  „Byli jste srozumitelně seznámeni s tím, komu mohou být poskytovány informace 

o Vašem zdravotním stavu?“ 
-  „Pokud jste pociťoval/a bolest, bylo na ni ze strany personálu účinně a včas reago-

váno?“ 
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-  „Ověřoval personál nemocnice Vaše jméno před podáváním léků nebo zákro-
kem?“ 

-  „Jak hodnotíte úroveň komunikace s ošetřujícími lékaři?“ 
-  „Byl/a jste informován/a o možnosti využití duchovní služby v nemocnici?“ 
-  „Byla Vám nabídnuta pečovatelská služba?“ 
-  „Přivítali byste možnost podrobné individuální konzultace s odborníkem (lékární-

kem) po propuštění z nemocnice – správné užívání léků a jejich nežádoucí účinky? 
-  „Jaké formě zdravotnické dokumentace byste dali přednost, pokud byste si mohli 

vybrat?“ 
-  „Jak často se personál nemocnice při komunikaci s Vámi usmívá?“ 
POZNATKY Z MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V LETECH 2011 - 2012 
  Zaznamenán meziroční nárůst spokojenosti pacientů s navrženým postupem léčby 
(od roku 2008 do roku 2012 se spokojenost zvýšila o 8,3 procentních bodů, tj. z 85,3% 
na 93,6%). 
  Meziročně stoupl počet respondentů v oblasti srozumitelného seznámení s mož-
nými riziky případného lékařského zákroku o 4 procentní body (z 81% na 85%). 
  Zaznamenali jsme meziroční pozitivní trend na otázku „Jak často se personál při ko-
munikaci s Vámi usmívá“, a to o 5,8 procentních bodů (tj. 41,8% na 47,6%). 

POZNATKY Z MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2011 AŽ 2012 
  Zaměstnanci meziročně hodnotí pozitivněji komunikaci se svým nadřízeným, a to 
jak při řešení pracovních (o 2,7 procentních bodů – tj. z 41,7% na 44,4%), tak i mimopra-
covních problémů (o 3,4 procentních bodů – tj. z 30,4% na 33,8%). 
  Pozitivní trend jsme zaznamenali také v oblasti pravidelných pracovních porad 
(o 4,7 procentních bodů – tj. z 73% na 77,7%). 
  Meziroční zvýšení zájmu zaměstnanců o tyto motivační odměny: penzijního připo-
jištění, dovolená navíc, stravenky a wellness program. 
  Rádi konstatujeme zjištění, že meziročně polevil tlak nadřízeným do přesčasů, a to 
skoro o 6 procentních bodů (tj. z 30,6% na 36,5%). 
PROFIL HEALTHCARE INSTITUTE A PŘEDSTAVENÍ PROJEKTŮ 
HealthCare Institute je nezisková organizace, která napomáhá postupně zvyšovat kva-
litu poskytované péče o pacienty v nemocnicích. Proto se snažíme diskutovat s mana-
gementem a zřizovateli nemocnic o nasazování nových manažerských přístupů, obvyk-
lých v západní EU a USA. 
I. CELOSTáTNÍ POROVNáVáNÍ NEMOCNIC PODLE ROZHODUJÍCÍCH FAKTORŮ (BENCH-
MARKING) 
Komplexní hodnotící projekt se skládá ze čtyř analytických částí 
(strategických perspektiv dlouhodobé úspěšnosti nemocnic ČR): 
1. Spokojenost pacientů nemocnic ČR (v r. 2013 již 8. ročník) 
2. Spokojenost zaměstnanců nemocnic ČR (v r. 2013 již 6. ročník) 
3. Finanční zdraví nemocnic ČR (v r. 2013 již 6. ročník) 
4. Efektivita procesů nemocnic (vč. informací o výsledku léčby, v přípravě) 
Struktura komplexního porovnávání českých nemocnic vychází z metodiky strategické-
ho nástroje pro měření výkonnosti organizací – Balanced Scorecard (autoři: prof. Nor-
ton a prof. Kaplan – Harvard University, USA). Projekt Nemocnice ČR probíhá od 1. 
března do 30. září 2013. 
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  „BAROMETR MEZI ŘEDITELI NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN ČR 
2012“ – unikátní průzkum mezi top managementem ve zdravotnictví, viz výsledky z r. 
2012: http://www.hc-institute.org/userfiles/file/2012/TZ_Barometr2012_02.pdf 

II. POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ 
1.  Diskusní platforma pro představitele nemocnic, zdravotních pojišťoven, minister-
stva a pacientů 
2.  Prezentace „Best practices“ ředitelů nemocnic a odborníků ve zdravotnictví v ob-
lasti zvyšování efektivity a kvality poskytované péče 
3.  Zaměření na zvyšování produktivity a výkonnosti nemocnic 

Mezinárodní odborná konference „Efektivní nemocnice 2013“ se bude konat opět 
krátce před vánočními svátky od 25.-26.11.2013 v Hotelu Clarion v Praze – Vyso-
čanech. 
 S úctou a přáním hezkého dne a mnoha úspěchů Vás srdečně zdraví a těší se na se-
tkání Daniel Vavřina, předseda tel: + 420 608 878 400 
 e-mail: d.vavrina@hc-institute.org 
HealthCare Institute – zvyšování efektivity a kvality ve zdravotnictví v České re-
publice www.nejlepsi.nemocnice.cz                    V Ostravě dne 1. března 2013

ARCUS – OBČASNÍK OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ARCUS – ONKO CENTRUM
Vydavatel: ARCUS – ONKO CENTRUM, Ješov 24, 783 24 Slavětín 
Mobil: 603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz. 
Webové stránky: www.arcus-oc.org. 
Tisk:  Tiskárna Křupka Mohelnice.   Náklad 1000 ks. Uzávěrka: 21. 5. 2013. 
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Toto číslo vyšlo díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené – Úřadu vlády ČR. 

Sponzoři, kteří nás podpořili v roce 2013: Viz benefiční akce 30. 3. 2013.

JEŽEK SOFTWARE Česká Lípa   /   Obecní úřad Luká
Continental Barum s. r. o.

a další, kteří nechtěli zveřejnění.

Z pobytu v Jizerských horách- hotel MONTANIE – Desná –Souš 2013
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ARCUS – ONKO CENTRUM, SÍDLO občanského sdružení
Adresa:  Ješov 24, 783 24 Slavětín
Bankovní spojení:  GE Money Bank
 číslo účtu: 264503824/0600
Předsedkyně
představenstva:  Jana Koželská
Mobil: 603 533 288 T-Mobile (8.00-14.00 hod.)
Koordinátor:  Vladimír Vařeka
Mobil: 603 218 858 T-Mobile (8.00-12.00 hod.)
E-mail:  jana.kozelska.arcus@email.cz
Webové stránky:  http://www.arcus-oc.org

Česká Lípa. V prostorách ARCUS – OC je sklad a archív dokladů od jeho počátku činnosti od roku 
1993. Proto úhrady členských příspěvků přijímáme pouze formou platby na účet.  

ARCUS – ONKO CENTRUM, INFORMAČNÍ MÍSTO ZNOJMO, JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Adresa:  Nemocnice Znojmo p.o.
 MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Kontaktní jméno:  Jarmila Ducká
 mobil: 728 916 783 (9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00)
Kontaktní jméno:  Marie Čechová, mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00)
Telefon/fax:  515 215 515
E-mail:  arcus@nemzn.cz
Webové stránky:  http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost:  úterý 14.00 až 17.00

Finanční dary a materiální pomoc: Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme pro daňové účely 
potvrzení či darovací smlouvy (zák. ČNR č. 586/92 Sb. o daních z příjmu, § 20 pro právnické a § 15 
pro fyzické osoby, § 628 občanského zákoníku).

Členské příspěvky: Od 1. 1. 2008 je minimální roční členský příspěvek 300 Kč. Úhradu členského příspěvku 
doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem 
je rodné číslo člena. Bankovní spojení ARCUS – ONKO CENTRA: 
Fio banka : číslo účtu : 2700226536 kód banky 2010.
Kdo nezaplatí členský příspěvek po dva roky, je vyřazen z evidence a nebude už zasílán časopis ARCUS.
Platbu členského příspěvku můžete také provést složenkou viz vzor:

300
Třistakorun

ARCUS - ONKO CENTRUM
Ješov 24
783 24 Slavětín

2700226536/2010

0379

ARCUS - ONKO CENTRUM
Ješov 24
783 24 Slavětín

3 0 0 1 1 4

2 7 0 0 2 2 6 5 3 6

2 0 1 0

0 3 7 9

0 3 0 0
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Karlovy Vary, jaro 2013

ARCUS – ONKO CENTRUM  
Sídlo:  Ješov  24,  783 24  Slavětín
 http://www.arcus-oc.org
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Více informací na www.darcovskasms.cz

Odešlete SMS na číslo 

87 777 ve tvaru: DMS ARCUS
cena DMS je 30 Kč, ARCUS obdrží 27 Kč.

Odešlete SMS na číslo 

87 777 ve tvaru: DMS ROK ARCUS
cena je 30 Kč měsíčně, ARCUS obdrží 12 x 27 Kč.
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Akce 8. 4. 2013 - Světový den zdraví v Olomouci, Horní náměstí

Seminář 26. února 2013


