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Úvodní slovo
Vážení a milí čtenáři,
přinášíme Vám v letošním roce další číslo našeho časopisu. Již v posledních našich ča-
sopisech 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 Meziná-
rodní onkologické kongres. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně po-
máhají 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 pre-
vence. Vám všem, kteří podporujete naši činnost, patří velké poděkování. 

Jana Koželská, předsedkyně představenstva

Akce ARCUS – OC a významné události
 Dne 22. 1. 2014 v hotelu Clarion v Praze Jana Koželská vystoupila v pacientské sek-
ci na téma: Programy pomoci onkologickým pacientům. Celý blok moderovala Doc. 
MUDr. Petra Tesařová, CSc. v rámci Prague Onco. Zajímavý program zakončil Daniel Lan-
da, který měl přednášku na téma: Čarování s myslí, mentální koučing onkologického pa-
cienta. Foto z akce na: http://arcus-pc.rajce.idnes.cz/22.01.2014%2C_Prague_ONCO/
 

 Dne 20. 2. 2014 se Jana Koželská zúčastnila v Bratislavě v hotelu Mercure diskusního 
semináře „PATIENT EMPOWEMENT ONKOLOGY 2014“, odborným garantem byla Nadá-
cia na pomoc onkologickým pacientom. Seminář vedl PhamDr. Dominik Tomek, MPH,-
PhD. V rámci semináře jsme si vzájemně vyměnili zkušenosti a domluvili se na možnos-
tech spolupráce. 
 Dne 3. 2. 2014 od 10 hod. jsme si připomněli výročí od podepsání „Pařížské charty“ 
a vyhlášení „Světového dne proti rakovině“ na Střední zdravotnické škole v Prostějově, 
kde zároveň probíhal i „Den otevřených dveří“. Jana Koželská, předsedkyně představen-
stva ARCUS – OC s Lenkou Sehnalovou seznámily posluchače s programy pomoci onko-
logickým pacientům a veřejnosti. Také proběhla diskuse o 4 mýtech, které jsou spojené 
s rakovinou a informace o vývoji nových léků. Foto z akce na
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/04.02.2014%2C_Stredni:zdravotni_skola_Prostejov/
 Dne 6. 3. 2014 odpoledne proběhlo setkání pana prezidenta Miloše Zemana na ná-
městí před radnicí v Litovli. Jana Koželská dala prezidentovi dotaz ohledně tématu rako-
viny v ČR.
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 Dne 31. 3. 2014 v Galerie Šantovka Olomouc od 
11,00 do 18,00 hod. jsme si připomenuli Světový den 
zdraví. Z ARCUS – OC prezentovala činnost sdružení 
Jana Koželská, Lenka Sehnalová a Vladimír Vařeka. Zde 
jsme také informovali o našem projektu Edukační paci-
entský program ONKO. Studenti z lékařské fakulty zde 
měřili krevní tlak, BMI, cholesterol a glykemii, názorně 
ukazovali poskytování 1. pomoci s nácvikem. 
Foto a videa z akce jsou na našich stránkách:
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/31.03.2014%2C_Sveto-
vy_den_zdravi_Olomouc_-_Santovka/

 Dne 19. 4. 2014 se uskutečnila benefiční akce Rock-
ové velikonoce na podporu ARCUS - ONKO CENTRA v 
Mohelnici. Účastníky akce přivítala moderátorka Rádia 
Haná Martina Kvítko Procházková s Janou Koželskou. V 
rámci benefiční akce zdarma vystoupil Ladislav Křížek 
s Radkem Krocem a kapela Herrgott. Tuto akci již tradičně zvučil Kamil Rozsypal. Lidem 
se akce moc líbila a výtěžek z akce byl věnován na podporu programů našeho sdružení. 
Vstupenky byly slosovatelné, Lubomír Šmída z Konice a Vladimír Kilčický z Šumperku do 
tomboly dali hodnotné dary: letenky na let horkovzdušnými balony. Byly i další ceny.
Videoukázka z TV je také na:
https://www.youtube.com/watch?v=mRSquu4GbmY

 Na Moravské vysoké škole v Olomouci uspořádaly 
studentky výstavu „Jde o život“, kde se mohli účastní-
ci setkat s přednášejícími z řad onkologických pacien-
tů. Od Lenky Sehnalové, instruktorky Nordic Walkingu 
se dozvěděli o jejím přístupu k nemoci a co jí pomáhá 
v dalším životě. Jana Koželská, předsedkyně předsta-
venstva ARCUS – OC hovořila o programech pomoci 
onkologickým pacientům a o problematice s úhrada-
mi nových léků v onkologii. Moc děkujeme studentkám 
a Moravské vysoké škole za organizaci této akce, na 
které se vybralo za prodané obrázky 1600 Kč. Je skvě-
lé, když mladí lidé pomáhají onkologickým pacientům 
sdružených v ARCUS – ONKO CENTRU.
Foto z akce „Jde o život“:
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/23.05.2014%2C_Vysta-
va_obrazku_na_MVS_Olomouc/ .

http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/23.05.2014%2C_Vysta-
va_obrazku_na_MVS_Olomouc/ . Dne 6. 6. 2014 jsme se zúčastnili celodenní akce Ces-
ty přes bariéry v Přerově. Moc děkujeme za výtěžek z akce ve výši 10 000 Kč od Jarosla-
va Urbance, náměstka primátora Michala Zády a DiS. Luboše Zatloukala, který nám byl 
předán na této akci viz foto : 
http://arcus-oc.rajce.idnes.cz/06.06.2014%2C_Cesty_pres_bariery/
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 Na 2. pololetí připravujeme časopisy ARCUS č.156, 157 - jejich tisk a distribuci, in-
formační leták a brožuru Rakovina prostaty. Informaci o projektu a tiskové materiály do-
dáme na Mezinárodní onkologický kongres do Znojma, který se koná 3. 10.- 4. 10. 2014 
v Louckém klášteře.
 

 Druhá benefiční akce pod názvem Rockové léto proběhla v Července 19.7.2014 a 
třetí benefiční akci máme naplánovanou na konec roku - Mikulášskou v Lošticích (6.12.) 
nebo Mohelnici (13.12.) na podporu projektu Edukační pacientský program ONKO, pro-
tože je velmi těžké v této době získat finanční podporu od sponzorů, kteří spíše dávají 
nefinanční dary.

Na našich webových stránkách dále naleznete různé 
články, např.:
Co je Euroklíč a k čemu je dobrý? „Nejvýznamnější počin roku 2007″ v kategorii vyba-
vení čerpacích stanic a dalších veřejně přístupných objektů (veřejných WC, svislých a 
schodišťových plošin, výtahů, apod.) zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost těchto 
veřejných zařízení, lze jej použít v řadě zemí Evropy i u nás a je určen i pro onkologické 
pacienty. 

Zahájeni 9 ročníku celostátniho projektu Nemocnice ČR 
Blíže na http://www.hc-institute.org/cz/partneri.html

Rozsáhlá studie zpochybňuje význam mamografického vyšetření - A jak je to u nás?
Editace rozhovoru MUDr.Václava Lukáše s Janou Koželskou 
Porazila zubatou
Úmrtnost na rakovinu je v Česku celkově nadprůměrná
4 mýty spojené s rakovinou viz http://worldcancerday.org/dosomething . 
V prevenci a dostupnosti moderní léčby onkologických pacientů máme v Česku stále 
rezervy
Pařížská charta proti rakovině
Česká onkologická péče má rezervy
Komentáře k léčbě onkologických onemocnění

Benefiční akce
Rockové 
velikonoce
19. 4. 2014
Dne 19. 4. 2014 se usku-
tečnila první benefiční akce 
v roce 2014 Rockové ve-
likonoce na podporu AR-
CUS - ONKO CENTRA 
v Městském kulturním cen-
tru Mohelnice. Programem 
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provázela moderátorka Kvítko z Rádia Haná. V rámci benefiční akce zdarma vy-
stoupil Křížek Ladislav s Krocem a kapela Herrgott rock. Tuto akci již tradičně 
zvučil Kamil Rozsypal. Lidem se akce moc líbila, o čemž svědčí ohlasy i na Face 
booku. Vstupenky byly slosovatelné, Lubomír Šmída z Konice a Vladimír Kilčický 
z Šumperku do tomboly dali hodnotné dary, letenky na let horkovzdušnými balo-
ny, nad Bouzovem. Byly i další ceny. Krátký záznam z koncertu včetně fotek na-
leznete na http://arcus-oc.org/.
Sponzoři benefiční akce:
Křížek Ladislav a Radek Kroc, kapela Herrgott rock, Město Mohelnice,MKS Mohelnice, Lubo-
mír Šmída – balóny Konice, Kilčický Vladimír – balóny Šumperk,Pivovary Lobkowicz, Rašne-
rova pekárna Mohelnice, Restaurace NA NÁMĚSTÍ Mohelnice, Vinotéka Vinařství U Kapličky 
Mohelnice, Petra Forstová, PILSNER URQUELL, VRTAL Olomouc,Sklep Skalák,Tiskárna Dereti 
Olomouc,FONTÁNA Kroměříž, Makovec a.s. – maso uzeniny,ORRERO a.s. Litovel, Tři Dvory, 
Tiskárna CHEOPS Prostějov,TESS TRADING OBALY OLOMOUC, Mgr. Rudolf Hanák Cukrárna 
Mohelnice, SDH Ješov, Lukáš Nosek,Grafika Weru Plháková, dobrovolníci ARCUS – OC.
Mediální partner RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ , zazabavou.cz, IC Olo-
mouc Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, Ivo Zatloukal - Digital video studio, Tv 
Mohelnice, BAVI Litovel, MKC Loštice,TIC Konice, MIC Uničov.
Zvuk OK SOUND
Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří nechtěli být zveřejně-
ni, za pomoc formou služeb a za materiální pomoc.

Benefiční akce 19. 7. 2014 v Července u Litovle 
– venkovní areál Olše 
V sobotu se uskutečnila benefiční akce Rockové léto na pod-
poru ARCUS – ONKO CENTRA. Akce byla zahájena v areálu 
Olše na Července od 13. hod. V programu vystoupily rockové 
skupiny Spocená uklízečka, Koblížci,o5 a Radeček, Venefica, 
Perseus a Black Bull. Všechny kapely se zřekly honoráře. Medi-
ální partnerství nad akcí převzalo rádio Haná. Akci moderoval 
Lukáš Kobza, který přivítal s paní Janou Koželskou, předsed-
kyní představenstva ARCUS – ONKO CENTRA, účastníky be-
nefiční akce. Počasí akci nepřálo a v tropickém počasí kolem 
200 účastníků si mohlo poslechnout kvalitní rockovou hudbu 
až do konce akce. Pro děti byl také program: jízda na poní-
cích nebo malování na obličej. Moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a podpo-
řili jí. Rádio Haná natočilo krátký spot s pozvánkou na naši akci, kterou 50x odvysílalo. 
Tato benefiční akce na Olomoucku pomohla občanům se dozvědět o činnosti našeho 
občanského sdružení. Další benefiční akce pod názvem Mikulášská proběhne v prosin-
ci. Účastníci se mohou těšit na skvělý program.

Sponzoři benefiční akce 19.7.2014:
Kapely: Koblížc! , Venefica , O5 a Radeček, Perseus ,Spocená uklízečka a Black Bull.
Dále: Obec Červenka, Pivovar Černá hora, UNITED BAKERIES Uničov, MADE Group, Glo-
bus Olomouc, Úsovko a.s., ZD Újezd Uničov, Řeznictví a bufet u Kupků, Jan Vavrda Čer-
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venka, Zelenina Halámek , Zelenina Pešek, Potraviny Jašková Litovel,DUNAJ Ostrava CZ 
s.r.o., PRIMA PACK s.r.o. Olomouc, Johnny Servis, VRTAL Olomouc,SDH Uničov, rodina 
Noskova, dobrovolníci ARCUS – OC.
Mediální partner RÁDIO Haná, WWW.NEJLEPŠÍ-ADRESA.CZ , za-
zabavou.cz, IC Olomouc Horní náměstí, Zdravé město Prostějov, 
TIC Litovel , MIC Uničov.  Zvuk OK SOUND
Těmto patří poděkování i dalším všem dobrovolníkům, kteří 
nechtěli být uveřejněni, za pomoc formou služeb a za materiální pomoc. 
FAJN ROCK MUSIC PROJEKT: www.rockparada.cz, www.fajnrockmusic.cz/ra-
dio , www.fajnrockmusic.cz/porad , www.fajnrockmusic.cz 

   

Na akci nás
také podpořil 

Pobyty v roce 2014
Karlovy Vary jaro 2014
První již tradiční rekondiční pobyt pro onkologické pacienty a jejich rodiny proběhl 
v tomto roce v Karlových Varech ve dnech 12.3. – 22.3.2014 . Foto z pobytu naleznete ve 
fotogalerii na www.arcus-oc.org.

Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná –Souš 2014 
Druhý ozdravný pobyt v roce 2014 pro onkologické pacienty a jejich rodiny se za od-
borného doprovodu se uskutečnil 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 re-
novaci se celý areál otevřel bez omezení nejširší veřejnosti. Moc děkujeme Haně Catha-
la za její  energetická a léčebná cvičení a za zajímavé přednášky. Velmi nás také zaujala 
přednáška pana Roberta Zítka o lymfedému, Mgr.Lenka Kaška nám vysvětlila lékovou 
problematiku, MUDr. Dalibor Štambera pozval účastníky na MOK do Znojma a účastní-
ky roztancovala tanečnice Nikola z Prahy.
Foto z akce naleznete ve fotogalerii na www.arcus-oc.org.

Termín pobytu 2014 Místo pobytu   Počet účastníků 

12.3. – 22.3.  ČR – Karlovy Vary 18

23.4. - 30.4. Jizerské hory- Montanie - Desná, Souš  28

2.11. – 13.11.  ČR – Karlovy Vary

7.100 Kč 
včetně plné penze 
pro členy ARCUS-OC
ostatní 7.700 Kč

Přihlášky přijímáme do konce září 2014!
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Mezinárodní onkologický kongres 2014 Znojmo
Mezinárodní onkologický kongres ve Znojmě se bude konat ve dnech 3. 10.- 4. 10. 2014 
již tradičně v Louckém klášteře, kde se mají opět možnost setkat onkologičtí pacienti, 
zdravotní sestry a radiologičtí pracovníci s předními odborníky z ČR i ze zahraničí.
Česká asociace sester zařadila MOK 2014 Znojmo do archivu ČAS: KK/1493/2014 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. SRLA ČR zařadila akci pro radio-
logické pracovníky pod číslem: SS28/2014/KH a za účast na dva dny je 10 kreditů. Při-
hlášky a informace na: http://arcus-oc.org/?page_id=820. 
Kongres je také tradičně akreditovaný i pro lékaře.
U ČLK je akce registrována pod číslem 36486 a lékaři získávají za účast 7 kreditů.

Program

V pátek 3.10. 2014 po oficiálním zahájení Janou Koželskou a prezidentem kongresu 
MUDr. Daliborem Štamberou zazní tyto přednášky:
 10.15 hodin – oficiální zahájení

10.00– 10.30
 Jana Koželská a Lenka Sehnalová (ČR): Programy pomoci onkologickým pacientům
10.30 –10.45 hodin
 MUDr. Zdeněk Eber (ČR): Roboticky asistovaná nízká resekce karcinomu rekta 
10.45–11.05 hodin
 prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. (ČR): Správná komunikace v onkologické terapii
11.05–11.30 hodin
 prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph. D. (ČR): Nádory prsu v číslech
11.30–12.00 hodin
 Ing. Lubomír Maciak (SR): Lázeňská terapie u onkologických pacientů
12.00–12.20 hodin
 prof. MUDr. Václav Větvička, Ph. D. (USA): 
 Glukany a jejich význam  a přínos v onkologické terapii

Přestávka na oběd
12.30–13.30 hodin – oběd

13.30–13.50 hodin
 Doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. (ČR): Přínos paralelního testování HPV k cytologickému 
 vyšetření pro prevenci cervikálního karcinomu
13.50–14.10 hodin
 Doc. MUDr. Vladimír Študent (ČR): 
 Robotická chirurgie a její přínosy v terapii onkologických onemocnění
14.10–14.30 hodin
 MUDr. Petr Libus (ČR): 
 SPECT/CT diagnostika a její význam u diagnostiky onkologických onemocnění
14.30–14.50 hodin
 Mgr. Dana Součková (ČR): 
 Specifika péče o onkologického pacienta v DP a zapojení rodiny do péče
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14.50–15.10 hodin
 Robert Zítko (ČR): Možnosti následné péče o lymfatický systém u onkologických pacien-

tů, problémy v edukaci o problémech lymfatického systému, problémy v dostupnosti od-
borné péče, přímé možnosti - manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, kineziota-
pe, podpůrné možnosti - fyzická, dechová cvičení, podpora změny životního rytmu

Přestávka - coffe break
15.15–15.30 hodin – coffee break

15.30–15.40 hodin
 PhDr. Martin Kořán, CSc. (ČR): Psychologická péče o pacienty
15.40–16.00 hodin
 MUDr. Miloš Šteffl, Ph. D. (ČR): Novinky v onkologii ORL oblasti
16.00–16.30 hodin
 prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (ČR): 
 Problematika protonové terapie a její reálné přínosy pro onkologické pacienty
16.30–17.00 hodin
 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): 
 Nové trendy v pooperačnej rádioterapii včasného karcinómu prsníku
17.00–17.20 hodin
 MUDr. A. Molnárová a MUDr. P. Lukačko (SR): 
 Nové trendy v brachyterapii karcinómu prostaty
17.20–17.50 hodin
 MUDr. Ivan Kolombo, MD, FEBU: 
 Současné trendy chirurgické léčby u uroonkologických malignit

4. 10. 2014
8.30–9.00 hodin
 prof. MUDr. Jan Daneš, Ph. D. (ČR): Novinky v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
9.00–9.30 hodin
 prim. MUDr. Richard Pikner, Ph. D. (ČR): 
 Kostní metabolismus u nádorových onemocnění
9.30–9.50 hodin
 prim. MUDr. Eva Králíková, CSc. a Kateřina Malá (ČR): 
 Kouření a onkologie, harm reduction, elektronické cigarety
9.50–10.15 hodin
 prof. MUDr. Pavel Pafko, CSc. (ČR): 
 Chirurgie plicních tumorů a specifika ošetřovatelské péče o tyto pacienty
Přestávka - coffe break
10.30–11.00 hodin
 prof. MUDr. Vlastimil Válek, Ph. D. (ČR): Diagnostika nádorových onemocnění
11.00–12.00 hodin
 Prof. Dr. habil. Tibor Hajto MD, PhD. ( Maďarsko): 
 Důležitost imunologie u onkologického pacienta
12.00–12.30 hodin
 J. Koželská a D. Štambera – závěrečná diskuse, zakončení kongresu
11.30–12.00 hodin – závěr 

Závěrečnou diskusi a ukončení kongresu povede Jana Koželská a MUDr. Dalibor Štam-
bera. Po ukončení bude následovat předání certifikátů.     Změna programu vyhrazena.
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Informační místo Znojmo
Poskytuje zejména tyto konzultace:

  Jak zvládat následky vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření operač-
ní 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 do-

plňkové 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 kongre-

sů ve Znojmě, pořádaných OS ARCUS -ONKO CENTRUM a TC Medicus, veřejně pro-
spěšnou společností Znojmo.

 Dále všem kontaktním osobám v kanceláři pobočky ve Znojmě nabízí členství v or-
ganizaci ARCUS - OC Ješov. V průběhu roku pořádá pro členy a jejich rodinné příslušní-
ky vycházky do okolí Znojma spojené s přátelským posezením. V prostorách Nemocni-
ce 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.

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. 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 jsou prostory uvolněné a 
hledáme na ně kupce, protože nemáme finanční prostředky na další provoz centra. 

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:  marie.cechova@nemzn.cz
Webové stránky:  http://www.arcus-oc.org
Hodiny pro veřejnost:  úterý 14.00 až 17.00
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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.
Činnost byla zahájena v září 2013. Poradna je určená nejenom onkologickým pacientům, ale pomáhá i je-
jich rodinám zvládnout složitou situaci spojenou s onemocněním.
Provoz poradny je dočasně omezen z finančních důvodů

ARCUS – ONKO CENTRUM  
Sídlo:  Ješov  24,  783 24  Slavětín
 http://www.arcus-oc.org

Sp
ol

u 
pr

ot
i r

ak
ov

in
ě

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.

DMS můžete zasílat do 20. 10. 2014.

Střední zdravotnická škola Prostějov, 3. 2. 2014
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Prague ONCO, 22. 1. 2014

Bratislava 20. 2. 2014
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ARCUS – OBČASNÍK SPOLKU 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.    Uzávěrka: 24. 7. 2014. 
Určeno pro interní potřebu ARCUS–ONKO CENTRA Ješov.
Toto číslo vyšlo v rámci projektu Edukační pacientský program ONKO, který je realizo-
ván  za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravot-
ně postižené. 

Výstava Jde o život na MVŠO 23. 5. 2014

Světový den zdraví, 
Galerie Šantovka Olomouc 31. 3. 2014
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Finanční dary a materiální pomoc: Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme pro daňové účely potvr-
zení 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 dopo-
ručujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy variabilním symbolem je rodné čís-
lo 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

Sponzoři, kteří nás podpořili v roce 2014
Seznamy sponzorů jsou podle jednotlivých benefičních akcí a kongresu také na 

www.arcus-oc.org.

Stále nás podporují :

JEŽEK SOFTWARE s.r.o.
VITOUL

Konto bariéry – Nadace Charty 77
Úřad vlády České republiky 

a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Obecní úřad Červenka
a další, kteří nechtěli zveřejnění nebo byli zveřejněni u jednotlivých akcí.
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Karlovy Vary, jaro 2014
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Jizerské hory- hotel MONTANIE – Desná –Souš  2014


