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Z benefiční akce 30. listopadu 2013, MKD Loštice
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Úvodní slovo

Vážení a milí čtenáři,
přinášíme Vám v letošním roce další 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 a Mezinárodní onkologické kongresy. V tomto roce 2013 jme důstojně oslavili 20 let naší činnosti díky podpoře Zlatého slavíka 2012 a Stříbrného slavíka 2013 Tomáše Kluse a všech
dalších sponzorů. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají na
našich akcích. Doufáme, že díky veřejné podpoře budeme moci pokračovat v našich
projektech pomoci onkologickým pacientům z celé ČR a působit i v oblasti prevence.
Vám všem, kteří podporujete naši činnost, patří velké poděkování a přání krásného prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2014.
Jana Koželská, předsedkyně představenstva

Akce ARCUS – OC a významné události
Benefiční akce Rockové léto 20. 7. 2013

Druhá benefiční akce proběhla v roce
2013 již tradičně v Července ( na hlavní trase Praha – Olomouc) pod názvem Rockové
léto dne 20.7.2013 od 14 hod. ve venkovním areálu Olše , Červenka. V programu vystoupily tyto kapely: Koblížci, R.I.B., KERN ,
Segment , Callibos M.S. , Jaksi Taksi, Stracené Ráj.
Sponzoři benefiční akce 20.7.2013: Obec
Červenka, Kapela KOBLÍŽC! , Kapela R.I.B.,
Kapela KERN, Kapela SEGMENT, Kapela
CALLIBOS M.S., Kapela JAKSI TAKSI, Kapela STRACENÉ RÁJ, Hasiči Uničov, Pivovar
Černá hora, Rašnerova pekárna Mohelnice, United Bakeries a.s. ,pekárna Uničov ,
Řeznictví a bufet U Kupků Uničov, FRIM
PRO EXTRÉM, Lukáš Nosek, Jan Vavrda
Červenka, TJ Sokol Červenka, ZOD vlastníků Újezd u Uničova, Starorežná GRANETTE DISTILLERIES, Zelenina u Halámků Olomouc, MADE GROUP, a.s. Praha, ZD
Klopina, DUNAJ Ostrava, Václavek ZELENINA, Zelenina Pešek, Velkoobchod VRTAL Olomouc, DRINEX Olomouc,
Mediální partner Rádio Haná, CK BAVI, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ, Zdravé město Prostějov , Turistické informační centrum Konice, ZAZABAVOU.CZ ,
Zvuk Kamil Rozsypal.
Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být uveřejněni, za
pomoc formou služeb a za materiální pomoc.
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Benefiční akce Rockové léto 20. 7. 2013

BENEFIČNÍ AKCE Mikulášská zábava

Dne 30.11.2013 se uskutečnila třetí benefiční akce v roce 2013 Mikulášská zábava
na podporu ARCUS - ONKO CENTRA v Městském kulturním centru Loštice. Programem
provázela moderátorka Růženka Tesařová z Rádia Haná. V rámci benefiční akce zdarma
vystoupil Zlatý slavík 2012 a Stříbrný slavík 2013 Tomáš Klus a místní oblíbená kapela
Herrgott. Tuto akci již tradičně zvučil Kamil Rozsypal. Lidem se akce moc líbila o čemž
svědčí ohlasy i na Face booku. Byla to velmi důstojná oslava 20 let činnosti našeho občanského sdružení. Škoda, že se do sálu nevešlo více lidí, kteří moc stáli o účast na této
akci. Z bezpečnostních důvodů to však nebylo možné. Takže štěstí měli ti, kterým se
hned po zahájení předprodeje podařilo zakoupit lístek. Lísky byly na některých místech
během chvilky vyprodané.
Krátký záznam z koncertu naleznete na www.arcus-oc.org a na https://www.youtube.com/watch?v=-S7dDMOgEfY
Sponzoři benefiční akce 30.11.2013: Tomáš Klus, Kapela Herrgott rock, Město Loštice,
Olomoucké tvarůžky, Pivovary Lobkowicz, Rašnerova pekárna Mohelnice, Motorest Studená Loučka pan Štika, Pekařství M a M, s.r.o. Prostějov,VRTAL Olomouc, Restaurace U
Coufalů, Květinka Hopinka Loštice, Vinotéka AVITIS, JEDNOTA , spotřební družstvo Zábřeh, Jatka Mgr.František Keprt, SDH Ješov a SDH Uničov,Kulturní centrum Loštice - pan
Veselý, Zdravotní služba Medical Service Jiří Pospíšil, Přerov, Lukáš Nosek, Grafika Kateřina Bártová,Tiskárna ALGRAF Olomouc, Tiskárna VELFEL,Tiskárna CHEOPS Prostějov,
PRIMA PACK Olomouc, Zelenina Homolák Litovel, Mediální partner RÁDIO Haná, WWW.
NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ, Zdravé město Prostějov, Turistické informační centrum Konice,
Zvuk Kamil Rozsypal.
Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejněni, za pomoc formou služeb a za materiální pomoc.
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Benefiční akce 2014

V příštím roce 2014 připravujeme první benefiční akci v Mohelnici s Laďou Křížkem
19. 4. 2014 a pak tradičně v Července ( na hlavní trase Praha – Olomouc) pod názvem Rockové léto 19. 7. 2014 a třetí benefiční akce se bude opět tradičně konat v
Lošticích v kulturním centru blíže www.arcus-oc.org na liště benefiční akce.

Mezinárodní onkologický kongres 2013 Znojmo

Ve dnech 4.10.- 5.10.2013 proběhl již tradičně ve Znojmě v Louckém klášteře další Mezinárodní onkologický kongres v Louckém klášteře ve Znojmě.
Program
V pátek 4.10. 2013 po oficiálním zahájení Janou Koželskou a prezidentem kongresu
MUDr. Daliborem Štamberou zazněly tyto přednášky:
Jana Koželská (ČR), Bc.Hana Šopíková, Programy pomoci onkologickým pacientům
prim. MUDr. Marcela Tomíšková (ČR), ProGRP a diagnostika malobuněčného Ca plic
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,(ČR), Správná komunikace v onkologické terapii
Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD., (ČR), Nádory prsu v číslech
Prim. doc. Dalibor Valík, PhD., (ČR), Vitamin D u onkologických pacientů
MUDr. Alena Ornerová(ČR) - Aktuální pohled na posuzování invalidity u pacientů s onkologickým onemocněním
Martin Doležal (ČR) - Telemonitoring vitálních funkcí.
MUDr. Michael Vít, Mgr. Alexandra Koštalová (ČR), Výživa a nádorová onemocnění
MUDr. Petr Libus, (ČR), SPECT/CT diagnostika a její význam u diagnostiky onkologických
onemocnění
Bc.Dana Součková, (ČR), Specifika péče o onkologického pacienta a zapojení rodiny do
péče
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Prof. MUDr. Jan Daneš, PhD., (ČR), Co nového v diagnostice a léčbě karcinomu prsu?
MUDr. Miloš Šteffl, PhD.,(ČR), Novinky v onkologii ORL oblasti
MUDr. Ivan Kolombo, FEBU,(ČR), Karcinom prostaty - současná situace a možnosti léčby
Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., Moderní způsoby radioterapie onkologických onemocnění
MUDr. A.Molnárová, MUDr. P. Lukačko (SR), Nové trendy v pooperačnej rádioterapii včasného karcinómu prsníku
prim. MUDr. J. Kolombová, MBA (ČR), Komplexní rehabilitace pánevního dna po onkochirurgických výkonech v oblasti pánve
Závěr prvního dne kongresu a od 19.00 následoval společenský večer s hudbou a rautem.
Sobota 5.10. 2013
MUDr. A.Molnárová, MUDr. P .Lukačko (SR), Nové trendy v brachyterapii karcinómu prostaty
PhDr. Martin Kořán,CSc., (ČR), Psychologická péče o pacienty
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, PhD., (ČR), Diagnostika nádorových onemocnění
Prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc., (ČR), Chirurgie plicních tumorů a specifika ošetřovatelské
péče o tyto pacienty
Prim. MUDr. Eva Králíková, CSc., Kateřina Malá, (ČR), Kouření a onkologie, novinky, význam role sester v terapii tabakismu
MUDr. Martin Pešta, PhD, (ČR) Vznik onkologických onemocnění v souvislosti s genetickými změnami
MUDr. Dalibor Štambera, MBA, (ČR), Problematika etických přístupů v léčení onkologických pacientů a vztah k ekonomickým aspektům terapie
Závěrečnou diskusi a ukončení kongresu vedla Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štambera. Po ukončení následovalo předání certifikátů účastníkům.

Mezinárodní onkologický kongres 2013, Karlovy Vary

V rámci podzimního rekondičního pobytu jsme realizovali Mezinárodní onkologický
kongres v Karlových Varech, který se konal ve dnech 8.11.-10.11.2013. Kongres byl určen
zdravotnickému personálu a onkologickým pacientům, jejich rodinným příslušníkům a
přátelům a po celou dobu probíhal v kongresovém centru sanatoria Kriváň.
Program kongresu
V pátek 8.11. 2013 po oficiálním zahájení Janou Koželská a prezidentem kongresu
MUDr.Daliborem Štamberou následovaly tyto přednášky:
Prof.Dr. Václav Větvička, Ph.D., University of Louisville, Department of Patology, Louisville, Kentucky, (USA). Beta-glukan v klinických zkouškách
Jana Koželská, (ČR), Programy pomoci onkologickým pacientům
Bc. Hana Šopíková (ČR), Poradna pro rodiny s rakovinou Prostějov
MUDr. Dalibor Štambera, MBA, (ČR), Problematika etických přístupů v léčení onkologických pacientů a vztah k ekonomickým aspektům terapie
Lenka Sehnalová, (ČR), Nordic Walking
Lenka Sehnalová, (ČR), Jak si vytvářet nové návyky
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Po přednáškách následovala schůze ARCUS – OC s volbou nového představenstva:
Jana Koželská, Vladimír Vařeka, MUDr. Milena Wittnerová, Marie Čechová, MUDr.Dalibor
Štambera, 1.náhradnice Lenka Sehnalová, 2. náhradnice Libuše Tauchmnannová.
V sobotu 9.11. 2013 následovaly další přednášky:
PhDr. Martin Kořán,CSc.,(ČR), Psychologický stres spojený s hospitalizací
Mgr. Ing. Ľubomír Maciak (SR,) Možnosti lázeňské terapie u onkologických pacientů
MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, (ČR), Karcinom prostaty - současná situace a možnosti léčby
RNDr. Ludmila Oliveriusová, CSc. (ČR), Kvalitní a dietní strava – potěšení i lék
prof. MUDr. M. Pešek ,CSc., (ČR) – Personalizovaná péče v léčbě karcinomu plic
PhDr. Petr Novotný (ČR), Onkologičtí pacienti a psychosomatika
Potom následovaly dotazy a autogramiáda.
MUDr.Radovan Gocal , ing. Ladislav Smejkal (ČR), Podpora imunity – rychlejší uzdravení
V neděli 10. 11. 2013 pokračoval doprovodný program s PhDr. Miriam Kotorovou: Ukázka z knihy , povídání o osobní zkušenosti s rakovinou a vzniku nápadu šít trička.
Poté následovala zkouška triček a triky v líčení – nalíčení svépomocí s vizážistkou do
oběda Po obědě byla přednáška o EFT a Bachovy esence.
Foto z akce na http:// www.arcus-oc.org.

Podzimní Karlovy Vary s ARCUSEM:

spojení rekondice a onkologického kongresu
Do Karlových Varů jezdím pravidelně už téměř dvacet let, vždy začátkem července na Mezinárodní filmový festival. Zpočátku mě sem přiváděl především můj zájem o
filmy, které běžně v kině neuvidíte, ale velmi rychle jsem si zamilovala také zdejší neopakovatelnou kombinaci mnoha příjemných pozoruhodností. Říčka Teplá, nad níž se
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v chladnějších dnech vznáší mlhavý opar. Vesele barevná a nazdobená architektura
domů kolem kolonády. Kouzelný lesopark doslova pár kroků nad kolonádou, v němž se
můžete donekonečna courat po stezkách lemovaných altánky, kříži a rozhlednami. Prameny, které je dobré pít pravidelně, ale raději střídmě…
Proto jsem také ráda, že v posledních třech letech mohu do Varů jezdit také na jaře a na
podzim, díky rekondičním pobytům, které zde tradičně pořádá ARCUS- ONKO CENTRUM.
Ve Varech jsou totiž mimo jiné ideální podmínky k provozování nordic walkingu severské chůze se speciálními holemi, které se již několik let věnuji jako nadšenec i jako
lektorka. Měkký povrch lesních cest v mírně kopcovitém terénu je pro nordic jako stvořený, a tak po něm denně nachodím i dvacet kilometrů. A pokud mají ostatní účastníci
pobytu zájem, učím je technice a vysvětluji jim přednosti tohoto komplexního pohybu
pro (nejen) onkologické pacienty.
Tentokrát jsem navíc dostala příležitost prezentovat nordic walking účastníkům
Mezinárodního onkologického kongresu, který se v karlovarském Sanatoriu Kriváň
uskutečnil od 8. do 10. listopadu. Těšila jsem se nejen na možnost vystoupit před lidmi, kteří toho o severské chůzi moc nevědí (a proto bývají překvapení, jak účinný tento
nenáročný pohyb je a na co všechno má pozitivní vliv), ale také na to, že se sama dozvím zajímavosti a informace, které pro mě mohou být užitečné. Program mé očekávání rozhodně nezklamal. Spolu s ostatními posluchači jsem se dozvěděla například: ...Jak
v našem těle fungují betaglukany a na co si dát pozor, když si je chceme používat jako
potravinový doplněk...Jak využít možnosti klimatických lázní v Tatranské kotlině k rekonvalescenci onkologických pacientů...Co nám vážná nemoc sděluje o skutečných příčinách jejího vzniku a o naší psychice... Jak s naším zdravím souvisí to, co jíme...Co konkrétního můžeme udělat pro zvýšení naší imunity…
„Témata přednášek jsme volili i s ohledem na to, že se kongresu účastnili nejen odborníci a zdravotnický personál, ale také pacienti a další zájemci z řad veřejnosti. Proto
zde tentokrát nepřednášeli jen lékaři o nových přístupech k léčbě konkrétních nádorových onemocnění nebo o etice a ekonomických aspektech léčby. Do programu jsme
zařadili i doprovodné akce, na nichž si zájemkyně vyzkoušely speciální trička pro ženy
po ablaci prsu nebo se mohly nechat nalíčit profesionální vizážistkou,” řekla o kongresu
jeho hlavní pořadatelka, ředitelka ARCUS OC Jana Koželská.
Mě osobně na kongresu potěšilo setkání s ing. Ladislavem Smejkalem z Brna, jehož
společnost BETULA PENDULA vyrábí unikátní potravinový doplněk Kozí kolostrum. Čistě přírodní přípravek vyráběný z kozího mleziva dokáže podpořit imunitní systém tak,
aby se snáze vyrovnával s nemocemi, posiloval organismus při únavě a urychloval regeneraci. S panem Smejkalem jsme si ovšem stihli říct jen pár vět o tom, jak nápad vyrábět
kozí kolostrum vznikl. A příběh je to natolik zajímavý, že jsme se domluvili na setkání
někdy začátkem roku 2014 s tím, že z něj vznikne článek pro jarní vydání časopisu ARCUS. Pokud se chcete o Kozím kolostru dozvědět něco víc už teď, podívejte se na stránky www.zdravaimunita.cz.
P. S. A ještě informace pro ty, kteří na rekondičním pobytu v Karlových Varech nikdy nebyli a chtěli by jej zažít, a samozřejmě také pro ty, kteří se už teď těší na jeho jarní
“běh”: do kalendáře si napište termín od středy 12. do soboty 22. března 2014!
					
Lenka Sehnalová
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Hlavní sponzoři kongresu v Karlových Varech:
Také nás finančně podpořila firma Amoena s.r.o., která pomáhá ženám po ablaci mammy s pooperačními a silikonovými epitézami,
speciálně upravenými podprsenkami , plavkami a dalšími potřebnými pomůckami a radami, jak by se ženy mohly cítit lépe, za což
jim patří velký dík.
Materiálně nás podpořili: Pekárna PEKOSA, Luboš Orlich, Chodov u Karlových Varů;
Květinářství paní Marková, Chodov u Karlových Varů; Květinářství paní Tillingerová,
Chodov u Karlových Varů, Staroměstská; Lymfatické masáže Bc. Božena Špičková, Chodov u Karlových Varů; IN VINO VERITAS VINOTÉKA Karlovy Vary; MÁJOVÁ VINOTÉKA Karlovy Vary – Dvory; VINOTÉKA Krobová Jana Karlovy Vary.
Těmto patří poděkování i dále všem přednášejícím, dobrovolníkům i firmám, kteří nechtěli být zveřejněni, za pomoc formou služeb a za materiální pomoc.
Také nesmíme zapomenout poděkovat sanatoriu Kriváň a všem zaměstnancům, kteří
nám pomáhali s kongresem.

CENA MOSTY 2013

Vážení přátelé, NRZP ČR vyhlásila již XI. ročník ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2013.
Termín pro podávání návrhů na udílení ceny je do 31. 12. 2013. Cena je určena pro instituce veřejné správy, nestátní subjekty, osobnosti hnutí se zdravotním postižením za
projekty či činy, které pomáhají integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Prosím Vás, abyste se zamysleli, zda ve Vašem okolí není realizován nějaký projekt,
který by si zasloužil ocenění nebo zda ve Vašem okolí nežije osoba, která realizuje projekty či aktivity, které pomáhají v integraci osobám se zdravotním postižením. Na tomto
odkazu http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty.html najdete elektronický nominační arch na přihlášení projektu do soutěže. Přihlášky posílejte na adresu j.chudy@nrzp.
cz nebo poštou na adresu NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. Vyhlášení cen se
uskuteční 20. 3. 2014 v hotelu Pyramida v Praze.
Přeji Vám všechno dobré.
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR
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Mezinárodní onkologický kongres 2014
V roce 2014 se můžete těšit a již hlásit na další ročník Mezinárodního onkologického
kongresu v Louckém klášteře Znojmo, který se uskuteční ve dnech 3. 10. - 4. 10. 2014 ve
spolupráci TC Medicus o. p. s., Znojmo.

Pobyty v roce 2013
V roce 2013 proběhly tyto rekondiční pobyty:
Termín pobytu 2013

Místo pobytu

Počet účastníků

14. 3. – 24. 3.

ČR – Karlovy Vary

14

14. 5. - 21. 5.

Jizerské hory- Montanie - Desná .Souš

25

5. 11. – 15. 11.

ČR – Karlovy Vary

43 včetně MOK

Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná –Souš 2013
Již třetí ozdravný
pobyt v roce 2013 pro
onkologické pacienty a
jejich rodiny se za odborného
doprovodu
uskuteční od 14.5.do
21.5. v Jizerské horách
v zařízení Montanie Desná Souš. Areál byl
dříve před renovací provozován jako účelové lázeňsko – rehabilitační resortní středisko, které tak bylo do značné míry uzavřeno veřejnosti. Dne 1.12. 2008 se po renovaci se celý areál otevřel bez
omezení nejširší veřejnosti. Moc děkujeme Haně Cathala za energetická a léčebná cvičení včetně velmi zajímavých přednášek. Velmi nás také zaujala přednáška Ing.Smejkala
o výrobě a účincích jaké má kozí kolostrum. Blíže na www.zdravaimunita.cz .
Foto z akce naleznete na www.arcus-oc.org.

Pobyty 2014
Termín pobytu2014

12. 3. – 22. 3.
Termín sledujte na
www.arcus-oc.org
2.11. – 13.11.
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Místo pobytu

ČR – Karlovy Vary

Cena v Kč

7100 Kč
včetně plné penzepro členy
ARCUS-OC ostatní 7.700 Kč

Jizerské hory
Montanie - Desná, Souš
ČR – Karlovy Vary

7.100 Kč
včetně plné penze pro členy
ARCUS-OC ostatní 7.700 Kč
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Ti, kteří nás podpořili v roce 2013
Stále nás podporují :
JEŽEK SOFTWARE s.r.o.; VITOUL; Continental Barum spol. s r.o.,
Konto bariéry – Nadace Charty 77
Nemocnice Znojmo p. o.; PRIMA Pack s. r. o.
Úřad vlády České republiky
a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Obec Luká, Obec Červenka, Město Loštice
a jednotlivci Bc. Jan Souček, Ondřej Frýbort, Hana Kučerová.

Spolu proti rakovině

A další, kteří nechtěli zveřejnění nebo byli uvedeni podle jednotlivých
benefičních akcí a kongresů již dříve.
Seznam našich podporovatelů naleznete na www.arcus-org.
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ARCUS – ONKO CENTRUM
Sídlo: Ješov 24, 783 24 Slavětín
http://www.arcus-oc.org

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.

Více informací na www.darcovskasms.cz

Informační místo Znojmo
Poskytuje zejména tyto konzultace:
 Jak zvládat následky vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření operační jizvy po ablaci.
 Poskytování informací příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci.
 Odpovídá na otázky týkající se rekondičních pobytů.
 Poskytuje telefonické informace a zprostředkuje kontakty na lékaře zabývajícími se
léčbou lymfedému.
 Poskytuje telefonické informace ohledně výživy při podávání chemoterapie a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění.
 Předává informační brožury.
 Poskytuje informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci
prsu na základě osobní zkušenosti.
 Podává informace v souvislosti s konáním Mezinárodních onkologických kongresů ve Znojmě, pořádaných OS ARCUS -ONKO CENTRUM a TC Medicus, veřejně prospěšnou společností Znojmo.
Dále všem kontaktním osobám v kanceláři pobočky ve Znojměnabízí členství v organizaci ARCUS - OC Ješov.
V průběhu roku pořádá pro členy a jejich rodinné příslušníky vycházky do okolí
Znojma spojené s přátelským posezením.
V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů,
brožur a měsíčníků Bulletinu občanského sdružení ARCUS - OC Ješov, o které je velmi
velký zájem.
Několik členů organizace se podílí na organizování dvoudenního Mezinárodního
onkologického kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě.
Závěrem roku vedení pobočky Znojmo pořádá pro své členy seminář s přátelským
posezením.
Informační místo Znojmo:
Nemocnice Znojmo, p.o.,
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Marie Čechová: 604 967 949, 515 215 515
e-mail: marie.cechova@nenzn.cz
Jarmila Ducká: 728 916 783

Poradna pro rodiny s rakovinou Prostějov

Senátorská kancelář Boženy Sekaninové, Rostislavova 5
mobil: 603 218 858
e-mail: poradnaprostejov.arcus@email.cz
Činnost byla zahájena v září 2013. Poradna je určená nejenom onkologickým pacientům, ale pomáhá i jejich rodinám zvládnout složitou situaci spojenou s onemocněním.
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: 4. 12. 2013.
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Toto číslo vyšlo díky Vládnímu výboru pro zdravotně postižené – Úřadu vlády ČR.
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ARCUS – ONKO CENTRUM, SÍDLO občanského sdružení
Adresa:
Bankovní spojení:
Předsedkyně představenstva:
Mobil:
Koordinátor:
Mobil:
E-mail:
Webové stránky:

Ješov 24, 783 24 Slavětín
GE Money Bank, číslo účtu: 264503824/0600
Jana Koželská
603 533 288 T-Mobile (8.00-14.00 hod.)
Vladimír Vařeka
603 218 858 T-Mobile (8.00-12.00 hod.)
jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org

Česká Lípa. Z prostor ARCUS – OC na náměstí Osvobození 451, jsme odstěhovali sklad a archív dokladů
od jeho počátku činnosti od roku 1993 do našeho sídla na Ješov. Od 1.1.2014 budou prostory uvolněné
a hledáme na ně kupce, protože nemáme finanční prostředky na další provoz centra.

ARCUS – ONKO CENTRUM, INFORMAČNÍ MÍSTO ZNOJMO, JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Adresa:

Kontaktní jméno:
Kontaktní jméno:
Telefon/fax:
E-mail:
Webové stránky:
Hodiny pro veřejnost:

Nemocnice Znojmo p.o.
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
Jarmila Ducká, mobil: 728 916 783 (9.00 – 12.00 a 14.00 – 19.00)
Marie Čechová, mobil: 604 967 949 (16.00 – 18.00)
515 215 515
marie.cechova@nemzn.cz
http://www.arcus-oc.org
úterý 14.00 až 17.00

Poradna pro rodiny s rakovinou Prostějov

Senátorská kancelář Boženy Sekaninové, Rostislavova 5,
Osobní konzultace můžete objednat na mobilu: 603 218 858,
e-mail: poradnaprostejov.arcus@email.cz.

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

114

2 7 0 0 2 2 6 5 3 6
2 0 1 0

300
Třistakorun

ARCUS - Onko centrum
Ješov 24
783 24 Slavětín

0 3 7 9

ARCUS - Onko centrum
Ješov 24
783 24 Slavětín
2700226536/2010
0379

0 3 0 0
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Benefiční akce Červenka 2013

Karlovy Vary, podzim 2013
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Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná –Souš 2013

Mezinárodní onkologický kongres 2013 Znojmo
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