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Motto: 

„Můžeš být stále š ťastný,
pokud dokážeš stále jít po cest ě ctnosti.“
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Slovo úvodem 
 

 
 

Vážení a milí, 
každý rok hodnotíme jaký byl ten rok 
předcházející. V letošním roce naše sdružení 
slavilo 16 let činnosti. V roce 2009  jsme 
zajišťovali projekty, které byly úspěšné i 
v minulých letech ovšem s tím rozdílem, že 
ozdravné pobyty jsme letos  neměly dotované. 
Jsem ráda, že ve Znojmě  v krásném Louckém 
klášteře proběhl již tradiční čtvrtý Mezinárodní 
onkologický  kongres   pro onkologické pacienty, 
odbornou i laickou veřejnost. Tohoto kongresu 
se zúčastnili opět špičkoví odborníci.  

V roce 2009 nás šokovalo rozhodnutí VZP ČR o tom, že přestala přispívat pacientům 
s lymfedémem částku do výše 5 000 Kč po absolvování ozdravného pobytu. 
V roce 2009 jsme přes světovou krizi  pokračovali s  našimi úspěšnými projekty a připravovali 
oslavy 10 let výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině, které proběhlo v DPS Luká 
4.2.2010. 
 
Velký dík také patří nejenom sponzorům ale dobrovolníkům z řad onkologických pacientů  
a to zejména těm, kteří nám pomáhají v našich  centrech. 
 
 
 
 
 
 
V Ješově  14.6.2010                                                  Jana Koželská 
                                                                         předsedkyně představenstva 
                                                                         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 Středisko pro 

zdraví a na ochranu práv onkologických pacientů – ARCUS, nyní pod změněným názvem 

ARCUS – ONKO CENTRUM pokračuje v posláních a cílech, které si tato organizace vytyčila 

při svém vzniku. 

 

 
 

Organiza ční struktura 
 

 

                  Název: ARCUS - ONKO CENTRUM 

                   Statut: Občanské sdružení 

                     Sídlo: Na Slovance 1963/42a, 182 00 Praha 8 – Libeň, 

Od 1.11.2008 na Ješov 24,783 24 Slavětín 

              Územní působnost: Česká republika 

                     Vznik: 28. 5. 1993 

               Registrace: u MV ČR  VS/1-20864/93-R  -  28. 5. 1993 

                       IČO: 482 825 02 

       Předsedkyn ě představenstva: Koželská Jana 

                 Číslo ú čtu: 264503824/0600 GE Money Bank a.s., Česká Lípa 

                   Tel./fax: 487 522 259 

                487 825 802 

                      Mobil: 603 533 288, 604 258 100 

                     E-mail: info@arcus-oc.org 

jana.kozelska.arcus@email.cz 

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

 

Představenstvo v roce 2009 

               Předsedkyně představenstva:  Jana Koželská 

Místopředsedkyně představenstva: Ilsa Pliczková 
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                       Členové představenstva: PhDr. Jana Filáčková do 23.11.2008 

Marie Hovorková do 23.11.2008 – potom jako 

náhradnice 

Věra Kořánová                               do 23.11.2008 

Vladimír Vařeka                             od 23.11.2008 

MUDr.Milena Wittnerová                od 23.11.2008 

Marie Čechová                               od 23.11.2008 

Jaroslava Ducká   od 23.11.2008 jako náhradnice 

JanaMarečková   od 23.11.2008 jako náhradnice 

Anna Kubová        od 23.11.2008 jako náhradnice 

 

 
Kancelář ARCUS – ONKO CENTRA v roce 2009 

       Výkonná ředitelka:   Jana Koželská  

Účetní:   Andrea Kuhnová 
 

Další pracovníci a dobrovolníci na 
projektech:  

 Česká Lípa:         Ilsa Pliczková  
                             
Znojmo:               Marie Čechová  
                            Jaroslava Ducká  
                            Květoslava Poláková  
 
Ješov:                 Vladimír Vařeka 
                           

  
  
  

 

     Prodej a výdej zdravotních pom ůcek    

                     ženám po ablaci prsu:  

  

Ilsa Pliczková  

Překlady:  

 

 Alexandra Hladká 

Odborná garance :  MUDr. Michaela Häcklová  

MUDr. Jan Grulich  

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU 

MUDr. Dalibor Štambera  

MUDr. Milena Wittnerová  

 

Další dobrovolní spolupracovníci v roce 2009: 

MUDr. Antonie Buriánová, Bruno Brych , Jitka Fricová, Anna Holátová, Marie Hovorková, 
MUDr. Miroslav Kavka,  Jaroslava Kubištová, Anna Kubová, Miroslav Levý, Eva Mišianiková, 
Piškulová, Božena Špičková, manželé Pluskalovi, Vladimír Vařeka ml., Denisa Vařeková, 
Josef Koutný ml., Darina a Jaroslav Balatkovi, hasiči z Ješova, hasiči ze Třech Dvorů a 
hasiči ze Savína. 
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Informace o členské základně  
 
 
Členská základna ARCUS – ONKO CENTRA je z 92% tvořena ženami a 8% dotujících členů 
jsou muži. Z geografického hlediska je působnost ARCUS – ONKO CENTRA Česká Lípa 
celorepubliková, přičemž 70% členů je z Čech a 30% členů z Moravy. Činnost se i v roce 
2009 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. 2009 byl 705 členů. 
 
 

Poslání a cíle organizace 
 

 

Posláním ARCUS - ONKO CENTRA je zlepšovat kvalitu následné péče o onkologické 

pacienty ve spojení se snahou zvyšovat informovanost nejširší veřejnosti o možnostech 

prevence a léčby nádorových onemocnění. 

 
 
Deset hlavních cíl ů ARCUS – ONKO CENTRA 
 

- účinně předcházet vzniku a rozvoji nádorových onemocnění   

- prohlubovat kvalitu života onkologických pacientů 

- pořádat dlouhodobé rekondiční pobyty, vzdělávací semináře  a ozdravné pobyty v 

zahraničí pro onkologické pacienty s možností účasti rodinných příslušníků a přátel 

- rozšiřovat informace o právech pacientů a o službách, jež jim mohou být k dispozici 

- připomínkovat zákonná nařízení s cílem zajistit pacientům a jejich rodinám    

           přijatelný životní standard 

- prosazovat zlepšení následné dlouhodobé péče 

- rozšiřovat nabídku a zlepšovat kvalitu protetických pomůcek pro ženy po ablaci 

mammy 

- získávat firmy, instituce a společenské organizace pro vzájemnou spolupráci 

- prezentovat svou činnost v masmediích 

- navazovat kontakty a spolupráci s podobně zaměřenými organizacemi v České 

republice 

- budovat a rozvíjet mezinárodní styky 
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Práce s ve řejností  -  projekty 
 
 
 

Zdravotní programy: 
 
1. Publikační činnost  

 

   Vydáváním občasník ARCUS, jsme nadále přispívali ke zvýšení informovanosti v oblasti 
zdraví. V našem informačním zpravodaji jsme se zaměřovali na informace, které se týkaly 
následujících oblastí: prevence rakoviny, léčby nádorových onemocnění, práv onkologických 
pacientů, zlepšení kvality života onkologických pacientů, informací o rekondičních a 
ozdravných pobytech, vzdělávacích akcích, zdravém způsobu života apod. V tomto 
zpravodaji jsme zveřejňovali příspěvky od lékařů-onkologů, zdravotních sester, psychologů a 
také příspěvky, které nám zasílali samotní onkologičtí pacienti. Prezentovali jsme nové 
publikace s onkologickou tematikou a uváděli články získané ze zahraničních zdrojů. V roce 
2009 byly vytištěny 3 čísla časopisu ARCUS – od čísla 140 do čísla 142. Časopis byl 
odeslán poštou i předáván osobně našim členům  a zasílán  organizacím.  

 
Vydané brožury v roce 2009  díky dotaci Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany- Úřadu vlády ČR a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 

Havlové 
 

Vydané brožury  
 
č Název brožury číslo náklad 
1 ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM  PROTI RAKOVINĚ 

Evropský kodex proti rakovině 
Č.54 1000 

2 Rakovina prostaty - informace pro muže, jejich rodiny a 
lékaře, MUDr.Ivan Kolombo,FEBU 
 

Č.57 1000 

 

          

 
 
Pravidelně jsme konzultovali jednotlivé případy např. s  MUDr. J. Drbalem, zdravotním radou 
Jihomoravského kraje,  prim. MUDr. M. Wittnerovou, MUDr. M. Häcklovou, 
MUDr.J.Grulichem, MUDr. I. Kolombem a dalšími odborníky. 
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2. Projekt: Edi ční a informační činnost v rámci EPP   „Onko Info Centrum“  
 

ARCUS - ONKO CENTRUM má dlouhodobé zkušenosti s realizací vzdělávacích a 
informačních projektů zaměřených na informování veřejnosti v oblasti zdraví a poskytování 
pomoci pacientkám s onkologickým onemocněním v celé ČR. V  posledních letech těmto 
projektům slouží internet a naše www stránky na adrese  

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

 
Cílovou skupinou projektu tvořila veřejnost, onkologičtí pacienti a lidé s rizikem nádorového 

onemocnění. 
 
 
 

Přínos projektu spo číval také: 
 
o   ve zvýšení úrovně znalostí o tom, jak předcházet některým druhům nádorových 

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

zároveň snížení nákladů na léčení a prodloužení délky života, 
o v odstranění tabu spojovaných s nádorovým onemocněním, která se ve společnosti 

houževnatě udržují, 
o 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.: National Cancer Institute, National Breast Cancer Coalition Fund, EUROPA DONNA, 
EUROPA UOMO   a dalších organizací ze zahraničí. 
 
 

Světový den proti rakovin ě 4.2.2009 v Ješov ě 
 
Světový den proti rakovině a Den otevřených dveří v sídle sdružení ARCUS - ONKO 
CENTRUM Ješov 24 u Litovle dne 4.února 2009.  
Počátkem roku 2000 se na Pařížské radnici sešla více než stovka zástupců vlád, sdružení na 
ochranu práv pacientů, organizací a firem 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.Tento den byl vyhlášen světovým dnem proti rakovině. Předsedkyně představenstva 
občanského sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Jana Koželská, která se zúčastnila tohoto 
významného aktu před devíti lety v Paříži, seznamovala na Dni otevřených dveřích na 
Ješově všechny, kteří toto centrum přišli navštívit. V rámci tohoto dne bylo promítání filmů z 
činnosti sdružení, informace o programech v roce 2009 : o benefičních akcích, ozdravných 
pobytech a Mezinárodním onkologickém kongresu. Účastníci si mohli prohlédnout Pařížskou 
chartu v originále, která je jediná v ČR. Brali si zde i brožury pro pacienty a někteří si 
vyzkoušeli i přístrojovou lymfodrenáž. Akci také natáčela Česká televize, která akci 
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odvysílala v pořadu Události z regionů dne 4.2.2009 v 18 hod.. Mezi významnými hosty byli 
starostové měst a obcí. Přijel také například prim.MUDr. Jan .Grulich z Litomyšle. Akce se 
také zúčastnili místní občané. Naše centrum si velmi váží všech, kteří pomáhají finančně či 
materiálně nebo prací našemu centru. Bez pomoci sponzorů naše činnost není možná a 
proto vítáme vaši pomoc.  

     
Zpráva o činnosti ARCUS - OC Ješov, informa ční místo Znojmo 
V průběhu roku 2009 byla poskytnuta konzultace 95 osobám, z toho: 
35 x o zvládnutí následků vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření operační 
jizvy po ablaci 
4 x byla poskytnuta informace příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci 
26 x byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů 
19 x byly poskytnuty telefonické informace na léčbu lymfedému. 
5x podaná telefonická informace ohledně výživy při podávání chemoterapie a doplňkové 
výživě při nádorovém onemocnění 
11 x informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti 
Podávání informací v souvislosti s konáním III. Onkologického kongresu ve Znojmě. 
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. 
V průběhu roku 2009 bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky několik vycházek 
do okolí Znojma s přátelským posezením. Tyto akce byly velmi kladně hodnoceny. 
36 pacientů se o Velikonočních svátcích zúčastnilo vycházky do rakouského městečka 
Hardegg.  
7 členek navštívilo fotografickou vernisáž ve Znojmě. Během roku se uskutečnily besedy s 
onkologickými pacienty a členy ARCUS – OC. 
V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů, brožur a 
měsíčníků Bulletinu občanského sdružení ARCUS - OC Ješov. 
Formou oboustranných letáčků jsme propagovali jednak činnost organizace ARCUS - OC 
Ješov – pobočka Znojmo tak i důležitost prevence se zaměřením na mamografický screening 
ve Znojmě. 
Dne 13.března se členové zúčastnili porady v sídle ARCUS – OC v Ješově. 
Dne 13. 4. 2009 proběhl seminář na téma „Správnou životosprávou a pohybem ku 
zdraví" MUDr. Pavel Turek. Setkání bylo uskutečněno v hotelu Kárník, kterého se zúčastnilo 
36 osob. Poté následovala turistická vycházka na velmi známou část Šobes, proslulou 
vinicemi na jižních stráních řeky Dyje a návštěva rakouského městečka Hardeg. 
V listopadu 2009 se několik členů organizace podílelo na organizování dvoudenního 
Mezinárodního onkologického kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě. 
Několik členů pobočky se v roce 2009 zúčastnilo rekondičních pobytů v Karlových 
Varech a v Chorvatsku. Opětovně byl potvrzen blahodárný vliv ozdravných pobytů na 
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zdraví pacientů, kteří tímto vyjadřují poděkování vedení organizace a všem sponzorům. 
Závěrem roku dne 4. 12. 2009 vedení pobočky Znojmo uspořádalo pro své členy seminář s 
přátelským posezením a odbornou přednáškou MUDr. Jaroslava Krejzly. 
Dne 11. 8. 2009 byla uskutečněna návštěva hradu Bítov. 
Všechny akce pořádané pobočkou ve Znojmě jsou zdokumentovány v pečlivě vedené 
kronice pobočky. 
Ve Znojmě dne 5. ledna 2010 
Zpracovala: Marie Čechová, vedoucí pobočky Znojmo ARCUS - OC JEŠOV 
 

  

  
 

Obrovský význam pro propagaci služeb a činnost našeho ob čanského 
sdružení mě la naše ú čast, pop ř. organizace akcí:  

 

Články o těchto významných událostech jsme publikovali v časopise ARCUS a na webových 
stránkách www.arcus-oc.org. Díky mezinárodním akcím jsme navázali kontakty a spolupráci  s 
lékaři, politiky, vědci a zastánci práv pacientů z celého světa. Získané materiály jsme vybírali a 
zpracovávali, abychom je dále šířili pacientům, na onkologická oddělení, onkologické organizace 
a  široké veřejnosti. 

 
 

Účast na významných akcích v roce 2009  
              

Informace byly pacientům poskytovány také prostřednictvím měsíčního časopisu ARCUS, 
v roce 2009 vyšla tato čísla: 140, 141, 142 v nákladu 1000 ks na každé číslo. Časopis byl 
zasílán našim členům a na další onkol. organizace a sdružení. Dále tento časopis a  naše 
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informační materiály jsme distribuovali do nemocnic, dávali na akcích či v rámci sociálních 
programů nebo prostřednictvím medií se měla  veřejnost možnost s nimi seznámit . 
 

Účast na konferencích v roce 2009 
 

Za ARCUS – ONKO CENTRU M na konferenci „Chovat se 
preventivn ě je to nejmenší, co pro sebe m ůžeme 
udělat…..problematika zaměřená nejen na onkologické 
onemocnění prsu v Libereckém kraji!, aktivně vystoupila 
Jaroslava Kubištová . Konferenci pořádala Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Liberci pod záštitou 
Libereckého kraje.Patronkou této akce byla herečka Marta 
Vančurová.Tato konference se uskutečnila ve dnech  
18.6. – 19.6.2009 v Liberci.  
 

 

Vzpomínka na Javo říčko 
Dne 2. 5. 2009 jsme si připomenuli vypálení Javoříčka. Současné malé osídlení je  
pozůstatkem velké osady, kterou 5. května 1945 srovnalo se zemí přepadové komando SS 

jako pomstu za podporu partyzánům. Byly 
vypáleny všechny budovy kromě kapličky 
a školy. Popraveni byli všichni muži starší 15 let, 
které SS-mani dopadli. O život jich přišlo 
celkem 38. Je zde zřízeno pietní místo památník 
obětí druhé světové války vzpomínající 
na tuto událost. 
 
Předseda Parlamentu ČR Ing. M. Vlček s J. 
Koželskou a V. Vařekou a s hasiši 
z Ješova. 
 
 

 
 
 

Benefi ční akce 
 
.   
8. 5. 2009 v Polomí u Prost ějova 
ARCUS - ONKO CENTRUM všem děkuje za podporu v Polomí , zejména kapelám 
PREDATHOR, SAX ROCK a MARASD, které se zřekly honorářů i dopravného. Také 
děkujeme panu strostovi Pišťákovi z Polomí, dále nás podpořila OSA, Pivovar Litovel, Penny 
Market, ZOD Ludmírov, Ladislav Vitoul a Miloslav Špunda. Paní ředitelka ARCUS - ONKO 
CENTRA v Ješově všem poděkovala a pozvala je na další benefiční akci, v sobotu 
18.07.2009 v areálu Pindy u Litovle, kde budou hrát kapely KRÁPNÍK a STRACENÉ RÁJ! 
Celkový výtěžek z benefiční akce v Polomí na podporu ARCUS - ONKO CENTRA byl 
28tis.Kč.  
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18. 7. 2009 již tradič ně na Pindě u Litovle 
Tato akce se měla uskutečnit i v rámci pobytu pro onkologické pacienty. V programu 
Benefiční akce na podporu sdružení ARCUS – ONKO CENRTUM v areálu na Pindě, naproti 
ubytovací kapacity, měly hrát k tanci dvě místně nejoblíbenější kapely Krápník a 
Stracené Ráj v hanáckém nářečí. Odpoledne před akcí se přehnala silná bouře nad Pindou 
s vytrvalým deštěm. Přestože vše bylo připraveno a zajištěno, nebylo možné postavit v dešti 
aparaturu. A tak si aspoň pacienti povídali a zpívali se starosty přilehlých obcí. 
 
22. 8. 2009 - Tři Dvory u Litovle 
Protože nám bylo  líto všech pacientů, kteří nám pomáhali s přípravou benefiční akce na 
Pindě, kterou nám překazilo počasí, tak na základě podpory Města Litovle, hlavně pana 
starosty MVDr.V.Grézla a místostarosty pana Mgr.Blahoslava Papajky, se připravila náhradní 
Benefiční akce 22.8.2009 od 16:30 hod. v areálu Tři Dvory u Litovle. Program měl začít od 
16:30 hod. a vystoupit Alan Bastien, od 18:00 hod. pak měly pokračovat rockové skupiny 
Alice´s Number, Stracené Ráj, TENEBRA, Vinný Střik a Nevermind. Před hlasovou zkouškou 
Alana Bastiena se přehnal přívalový déšť, který zcela konání akce znemožnil. Velký dík patří 
všem, kteří nám pomáhali nejen s přípravou ale také s likvidací vzniklých škod. 
Benefiční akce dne 22. 8. 2009 byla zrušena. Opakovala se situace jako na Pindě, kdy před 
začátkem akce se přihnal přívalový déšť. Všichni jsme byli velice zklamání, že veliké úsilí, 
které jsme tomu věnovali bylo bez očekávaného výsledku. Moc děkujeme všem, kteří nám v 
dešti pomáhali ukončit akci. Velký dík patří panu Vošalíkovi, dobrovolným hašičům ze Třech 
Dvorů a z Ješova, manželům Pluskalovým a dalším, kteří nám přišli pomoci. Velký dík patří 
také Kamilu Rozsypalovi a jeho týmu, kterému zmokla apratura k ozvučení akce. Také 
přítomný Alan Bastien nám přislíbil pomoc s další Benefiční akcí. Velmi líto to bylo i panu 
starostovi Litovle a dalším, kteří se na naši akci moc těšili. 
Mediálním partnerem bylo : Rádio ČAS 
 
Členský sn ěm 
Dne 13.03.2009 se konal v sídle občanského sdružení v Ješově členský sněm.  
Na členském sněmu se projednávalo hospodaření za rok 2008 a plán na rok 2009. Finanční 
krize postihla i naše sdružení ze strany sponzorů a bude velmi obtížné udržet dosavadní naší 
rozsáhlou činnost. 
  
Vánoční setkání 2009 
 
Dne 4.12. 2009 proběhlo jako každý rok předvánoční setkání členů ARCUS - OC a 
jejich příznivců s edukačním programem - MUDr. Jaroslav Krejzla. Setkání bylo zahájeno 
v 18 hod. v hotelu LAHOFER , Veselá 13, Znojmo. 
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 Centrum technické pomoci  
 
 
Službou, vyhledávanou pacientkami z velmi širokého 
okolí, je výdej silikonových epitéz renomované 
německé firmy Amoena pro ženy po ablaci mammy. 
V rámci centra technické pomoci je takto postiženým 
ženám nabízeno rovněž speciálně upravené spodní 
prádlo a plavky, které jim pomáhají navrátit tolik 
potřebný pocit sebejistoty. Výdej vede pracovnice, 
která absolvovala odborné školení pořádané firmou 
Amoena v Německu. 
 
 

Ženy si vybíraly nejen vhodnou epitézu, pěkné prádlo a 
plavky, ale zároveň získávaly í potřebné rady a informace, 
které jim napomohly zvládnout složitou životní situaci. 
Dozvěděly se, jak pečovat o své tělo a předcházet 
pooperačním komplikacím, o sociálních dávkách a nárocích, o 
lázeňské péči a cvičení.  
Informační místo v České Lípě omezilo svoji činnost.  
 
 
Z důvodu vážného onemocnění paní Ilsy Pliczkové, která v tomto centru pracovala od jeho 
počátku, jsme dojednali nový výdej pomůcek ve Zdravotnických pomůckách na křižovatce v 
Moskevské ulici. 
Do této výdejny jsme předali většinu pomůcek, které jsme měli v našem onkologickém 
centru ARCUS. Ženám jsme tak zajistili kvalitní náhradu výdejního místa. V prostorách 
ARCUS – OC bude nadále zachován sklad a archív dokladů od jeho počátku činnosti od 
roku 1993. Protože paní Ilsa Pliczková nemůže již docházet do těchto prostor, poskytuje 
informace nadále telefonicky a e-mailem, pokud jí to zdravotní stav dovoluje. Proto úhrady 
členských příspěvků přijímáme pouze formou platby na účet. Také děkujeme za roznášku 
časopisu po České Lípě našim členům panu M. Levému z České Lípy 
 

Přehled ú časti na pobytech v roce 2009 
 

V roce 2009 jsme realizovali v rámci ARCUS – ONKO CENTRA tyto ozdravné pobyty: 
Termín pobytu  Místo pobytu  Počet účastník ů 
22. 05. – 31. 05. Itálie – Palmová riviéra Alba Adriatica 29 
14. 07. – 20. 07. Pinda u Litovle 24 
21. 08. – 30. 08. Chorvatsko-Vodice Severní Dalmície 35 
28. 08. – 06. 09. Chorvatsko-Vodice Severní Dalmície 31 
21. 10. – 31. 10. ČR – Karlovy Vary 72 
Celkem   191 
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Rekondi ční pobyty v ČR 

 
Příspěvky VZP ČR na ozdravné pobyty 
 
Dne 11. 5. 2009 jsem na naše www.arcus-oc.org museli oznámit změnu ohledně 
příspěvků VZP ČR na ozdravné pobyty pro dospělé s onkologickým onemocněním v remisi 
s lymfedémem. 
Ozdravný pobyt musel být zaplacen do 30. 4. 2009 a absolvován nejpozději v průběhu 
května nebo června 2009. Příspěvek se poskytl po absolvování pobytu, tzn. nebyl vyplácen 
zálohově. Žádost s dokladem o zaplacení musela být podána nejpozději do 30. 6. 2009. 
Tato změna měla vliv i na pořádání našich ozdravných pobytů, které jsme připravili na 
základě písemného oznámení z VZP ČR, že tento příspěvek bude na celý rok 2009. Našemu 
sdružení opět tímto vznikla finanční i časová ztráta, protože někteří pacienti, kteří počítali s 
tímto příspěvkem, pobyty rušili. 
 

 
 

Karlovy Vary 
 
Oblíbený pobyt se uskutečnil v lázeňských domech Lázní Bohemia. Ubytování bylo zajištěno 
na  dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, televizí, ledničkou a telefonem. Cena 
pobytu byla včetně plné penze, při obědě a večeři byla bohatá nabídka zeleninových salátů. 
Z velké nabídky jídel si každý účastník vybal podle své chuti. Vynikající bylo pití teplých 
karlovarských léčivých pramenů.  
„Sluníčko přivítalo v Karlových Varech 72 onkologických pacientů se svými rodinnými 
příslušníky a svítilo po celou dobu našeho rekondičního pobytu. Tradičně bylo zajištěno 
plavání v bazénu Thermál, kdo si obstaral poukaz FT, chodil na procedůry. Pěkné počasí 
lákalo k vycházkám. Sponzorsky byla zajištěna  divadelní představení, za což děkujeme paní 
Neumannové a naší člence paní Švamberkové. Také se moc líbila exkurze v Becherovce, 
která byla zakončena filmem o historii a ochutnávkou. Stravování, jako vždy, bylo výborné a 
dostačující. Děkujeme paní MUDr. M. Wittnerové, že nám věnovala svůj volný čas, Božence 
Hnízdilové za dodání nástěnky a také Marii Svatkové za jízdní řád MHD a Broně Horníčkové, 
že zařídila vyúčtování plavání.“                                                Vedoucí pobytu Jana Koželská
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Ozdravné pobyty v zahrani čí 
 

 

Itálie 
 
 
 
Pobyt se uskutečnil na 
Palmové riviéře,  mezi 
přímořskými letovisky San 
Benedetto del Tronto a Alba 
Adriatica cca  100 km jižně od 
Ancony. Nejvyšší koncentrace 
palem v Evropě propůjčuje 
této oblasti exotický ráz a 
spolu se širokými písčitými 
plážemi a blankytným mořem, 
řadou kulturních a 
historických památek je to 
velmi pěkné  místo 
ozdravného pobytu. 
 
 
Alba Adriatica  je oblíbené 
letovisko s krásnou dlouhou 
promenádou lemovanou 
palmami, piniovými háji a 
kvetoucími oleandry. V pozadí 
letoviska se tyčí pohoří Gran 
Sasso, které je vyhlášeným 
národním parkem. Dlouhé a 
písčité pláže s pozvolným 
vstupem do moře patří 
k nejčistším a nejkrásnějším 
v této oblasti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHORVATSKO  
 

 
V roce 2009 nabídlo občanské sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM  opět ozdravné pobyty 
pro onkologické pacienty v Chorvatsku, tentokrát poprvé bez dotace VZP ČR. Pacienti byli 
z celé republiky, jak členové ARCUS – OC, tak bez klubové příslušnosti nebo členové 
z dalších onkologických organizací. ARCUS - ONKO CENTRUM ve spolupráci s 
onkologickými lékaři,  nemocnicemi a cestovní kanceláří MORAVA TOUR Ostrava, zajistilo 
organizační, odborné, společenské, programové, ekonomické a materiální zabezpečení 
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ozdravných pobytů v Chorvatsku. Pobyty měly jednak rehabilitační a jednak edukační 
program.  
Tyto pobyty nebyly omezeny pouze na diagnózu nádoru prsu, ale pro všechny typy 
nádorových onemocnění. Program byl citlivě řešen vzhledem na jednotlivé typy nádorových 
onemocnění. 
Velmi pozitivním faktorem bylo bezprostřední setkávání pacientů, vzájemná výměna 
zkušeností. Pacienti se  navzájem povzbuzovali, poskytli si cenné informace, navázali 
přátelství, která jsou pro ně v následujícím období významnou oporou 
( zejména pokud nemoc provází rozpad rodiny, nebo pokud se jedná o osamocené 
pacienty). 
 

        
 
V Chorvatsku p ůsobí lé čba thalassoterapií . Důležité je i prosycení vzduchu silicí, 
mořskými parami a minerály. Plavání přímo v moři a v bazénu kladně přispívalo k rehabilitaci 
onkologických pacientů. 
 
Ozdravné pobyty v Chorvatsku byly pro onkologické pacienty velmi přínosné po stránce 
psychické i fyzické.  
 
Pobyty přispěly k prevenci recidiv nádorového onemocnění, nácvikem správných životních 
návyků a edukací jde i o možnost dalšího pracovního zařazení, nebo při trvalých následcích 
získání schopnosti žít dále vyrovnaným životem i s chronickým postižením. 
 
Informace o pobytech a ohlasech z pobytů byly na internetových stránkách www.arcus-
oc.org a v měsíčníku ARCUS. 
 
 
 
 

Pinda u Litovle  
 

    
 
Ubytování bylo ve 2 – 4 lůžkových pokojích s koupelnou a WC. Kuchyňka byla k dispozici na 
patře. 
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V rámci  pobytu byly 
uskutečněny přednášky a 
pacientky s lymfedémem měly 
možnost 
využít přístrojové 
lymfodrenáže. Na každý den 
byly naplánované podle počasí 
turistické 
trasy a výlety po okolí. Velmi 
pěkná byla prohlídky hradu 
Bouzova, Javoříčských 
krápníkových jeskyní, pietního 
místa Javoříčko a dalších 
krásných míst. Vedoucím 
tohoto 
pobytu byla Jana Koželská, 
velmi pomohla rehabilitační 
sestra Jitka Fricová a Jarka 
Kubištová. Zajímavé setkání 
bylo i se starostou Hasičů 
z Ješova panem Františkem 
Pluháčkem a starostou obce 
Luká Františkem Lakomým, 
který účastníkům také zajistil 
prohlídku Meteorologické 
stanice v Luké. Jana Koželská 
také zajistila prohlídku Muzea 
tvarůžků v Lošticích. 
 
 

 
 

Vzdělávací programy: 
 
Cílem tohoto projektu bylo p řispět ke zvýšení informovanosti obyvatelstva o 
nádorových onemocn ěních a o následné pomoci onkologickým pacient ům. Díky 
tomuto projektu p řispívalo naše ob čanské sdružení ke v časnému odhalení nastupující 
choroby, pomáhalo pacient ům dobrými radami p řekonat psychické i fyzické zdravotní 
obtíže v t ěžké životní situaci, kterou mnozí považují za ne řešitelnou a bezvýchodnou. 
Přispěli jsme ke zvýšení informovanosti laické ve řejnosti v dané problematice. Ta se 
tak mohla aktivizovat ke spoluú časti a pomoci.  
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Mezinárodní onkologický kongres  ZNOJMO  
 
Občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM bylo v areálu Lo uckého kláštera ve 
Znojm ě ve dnech 20. až 21. listopadu 2009 op ět hlavním po řadatelem již čtvrtého 
mezinárodního onkologického kongresu za ú časti tuzemských a zahrani čních 
specialist ů, odborné ve řejnosti a pacient ů. Záštitu nad kongresem poskytli p ředseda 
Poslanecké sn ěmovny Parlamentu ČR Ing.Miloslav Vl ček a MUDr. Michael Vít, 
náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik České republiky. Prezidentem 
kongresu byl MUDr.Dalibor Štambera. Celý kongres moderovala MUDr.Eva 
Klimovi čová. 
 

ADAMIRA s.r.o. - vydavatelství - administrativní zajištění kongresu 
 
TÉMATIKA: 
„Onkologie – b ěžná sou část života v 21. století“ 
Dvoudenního mezinárodního kongresu za účastnili tuzemští a zahraniční specialisté, 
odborná veřejnost, pacienti a zdravotní sestry. 
Témata seminářů a prezentací byla již tradičně zaměřena na oblast prevence onkologických 
onemocnění. 
Mezinárodní onkologický kongres byl zařazen do Registru akcí České asociace sester 
a Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s.. Zdravotní sestry získali za dvoudenní 
účast 10 kreditů. Mezinárodní onkologický kongres byl také zařazen do Centrálního 
registru akcí ČLK. Tato vzdělávací akce byla v Systému celoživotního vzdělávání lékařů 
ohodnocena počtem 10 kreditů. 
Kongres byl přínosný nejen prezentací moderních léčebných metod a poznatků o 
onkologii, ale napomohl také lepšímu pochopení charakteru běžné problematiky života 
onkologických pacientů. 
Přednášejícími na kongresu byli: 
MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR 
Prof.MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 
MUDr. L. Bezák 
MUDr. A. Molnárová 
MUDr. Dalibor Štambera 
Doc.MUDr. Dalibor Valík, PhD. 
MUDr. Věra Hořínová 
Prof.MUDr. Jaroslav Št ěrba, PhD. 
MUDr. Ivan Kolombo 
Prof.MUDr. Pavel Šlampa, CSc. 
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
Prof.Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc. 
Mgr. Ing. Ľubomír Maciak 
MUDr. Lenka Št ěpánová 
MUDr. Milena Wittnerová 
Doc.MUDr. Luboš Holubec, CSc. 
MUDr. Miloš Štefl , PhD. 
Prof.MUDr. Pavel Šev čík, CSc. 
PROGRAM MEZINÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO KONGRESU 
V pátek 20. 11. 2009 ve velkém sále Louckého kláštera ve Znojm ě byla od 10.00hod. 
zahájena prezentace. 
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Ve 13.00 hod. MUDr. Dalibor Štambera, president mezinárodního kongresu, a Jana 
Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO CENTRUM zahájili kongres, 
přivítali hosty a poděkovali sponzorům. 
Účastníky také přivítal místostarosta Města Znojma Mgr.Marian Keremidský. 
Původně měl krátkou zdravicí přivítat pan předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR Ing.Miloslav Vlček, který se na poslední chvíli omluvil z důvodu mimořádného zasedání. 
MUDr. Michael Vít, hlavní hygienik ČR reagoval ve své přednášce na aktuální situaci, která 
je ve všech sdělovacích prostředcích na prvním místě a to o epidemii chřipky a dalších 
epidemiologických opatřeních našeho státu. Dalšími tématy prvního dne byly: 
Registry onkologických onemocnění, Karcinom prostaty v SR - diagnostika a léčba, Etická 

problematika ekonomiky v onkologické terapii, Biochemie a onkologie, Genetika a 
onkologická onemocnění, Dítě jako onkologický pacient, Karcinom prostaty - u nás 
nejčastější karcinom u mužů a poslední přednáškou bylo téma :Alternativní a 
komplementární léčba v onkologii. 
Po 18.15 hod. byla zakončena první část odborného programu kongresu. Po 19 hod. ve 
společenském večerním programu kromě rautu byla degustace vín doprovázený zpěvem 
mužského sboru Mužáci , poté následovalo vystoupení cimbálové muziky a kdo si chtěl 
zatancovat, tak na velkém sále mohl za doprovodu kláves pana Krčála ze Znojma. 
 
V sobota 21. 11. 2009 byla presence od 9.00 hod. v Louckém klášte ře a program 
zahájil v 10.00 hod. Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. 
s tématem Chirurgická léčba karcinomu tlustého střeva 
v závislosti na stadiu choroby. Dále následovala 
témata: 
Karcinom ledviny - diagnostika a léčba s ohledem na 
nejnovější trendy, Pokroky v mammárním screeningu a 
Intersticiální brachyterapie včasného karcinomu prsa. V 
průběhu polední přestávky si mohli účastníci 
prohlédnout novou kolekci firmy AMOENA se spodním 
prádlem a plavky pro ženy s karcinomem prsu. 
Odpolední program pokračoval od 14,15 hod. do 
16,30hod. a zazněla tu témata: – Skúsenosti a perspektívy efektívnej klimatickej liečby a 
rehabilitácie v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n.o., Vysoké Tatry, Komplexní terapie závislosti 
na tabáku, Prevence a léčba lymfedému, Význam vitamínu D u nemocných s nádorovým 
onemocněním, problematika operativy karcinomů v ORL a Léčba bolesti onkologických 
pacientů. Závěrečné zhodnocení kongresu pak měli: MUDr.Dalibor Štambera, president 
mezinárodního kongresu, a Jana Koželská, předsedkyně představenstva ARCUS – ONKO 
CENTRUM. 
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Nedílnou součástí kongresu byl také bohatý společenský program. Bližší informace vyšly 
v časopise ARCUS , na www.arcus-oc.org , na www.onkongres.cz . 
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Mezinárodní spolupráce 
 
 V roce 2009 jsme pravidelně dostávali bullettin pro onkologické pacienty “Celebrate Life“ 
z amerického Kingstonu, Coping with Cancer z USA atd. Články z těchto periodik jsme 
překládali a pravidelně uveřejňovali v měsíčníku ARCUS. Také během roku 2009 ARCUS  -  
ONKO CENTRUM  pracovalo 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.  
 
 

 Mediální spolupráce 
 

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí: 

V roce 2009 jsme monitorovali několik desítek článků v různých novinách a časopisech. Také 
jsme se zúčastnili natáčení  rozhlasových pořadů a aktualit z regionu ČT při výročí Pařížské 
charty proti rakovině a dalších našich akcích.  
Česká televize natočila o našem centru dokumentární film. V roce 1999 Česká televize 
natočila pořad „Když jde o život“ z cyklu České televize „Curriculum Vitae“. 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. Nový dokument pod názvem 
TABU-BU volně navazuje na tento předcházející dokument. 
Zaměřuje se na téma, které je v médiích stále tabuizováno: utrpení 
a smrt. Přesto nejde o žádný depresivní či tíživý dokument. Tvůrcům se podařilo zachytit 
spontánní radost lidí, kteří se již dokáží těšit z každého dne a naplnit pocitem naděje i celý 
film. Autorku zaujala sdílená lidská zkušenost, prožitky z klinické smrti a další 
trancendentální zkušenosti pacientek, které způsobily v jejich životě zásadní změnu a 
otevřely jim cestu k uzdravení. Z více než stovky zaznamenaných intimních výpovědí zvolila 
ty nejzajímavější. O svém boji s rakovinou vypráví také režisérka a spisovatelka Olga Walló, 
Jana Koželská, zakladatelka občanského sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM a 
organizátorka ozdravných pobytů pro onkologické pacienty. Spolu s dalšími pacienty, 
psychology a lékaři upozorňují na řadu předsudků, na psychosociální souvislosti a také na 
nutnost zabývat se i následnou péčí o pacienty a jejich resocializací. 
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                           Významná oceně ní                             

 
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 ocen ění 

 

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 

 
Pařížská charta proti rakovin ě 

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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Finanč ní zpráva 
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Dotace a p říspěvky od státní 
správy Kč Účel 

Úřad vlády ČR 250 000 Organiza ční a administrativní servis 

Úřad vlády ČR 381 200 Eduka ční pacientský program ONKO 

Úřad práce Olomouc 40 000 Organiza ční a administrativní servis 

Město Česká Lípa 35 000 OAS Česká Lípa  

Město Znojmo 15 000 Provoz pobo čky Znojmo 

Město Litovel 1 071 část na  Benefi ční akci 

CELKEM 722 271  
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V roce 2009 nás finan čně podpo řili  

 

Dárci do 1.000.000,- 

Vládní výbor pro zdravotn ě postižené ob čany - Úřad vlády ČR 

 

Dárci do 200.000,- 

AstraZeneca, Praha 
 

Dárci do 50.000,- 

Martek Medical a.s. 
Úřad práce Olomouc 

Město Česká Lípa 
Výbor dobré v ůle – Nadace O. Havlové 
Občanské sdružení JARY Pr ůhonice 

Město Znojmo 
Město Litovel 

 

Dárci do 10.000,- 

Město Litovel 
MVDr.Jurka Libor 
Svačinová Marie 

EIKA Znojmo, a.s. 
Ing.Havlí čková Marie 

Hnilicová Sylva 
 

Materiální pomoc 

Ježek software, s.r.o. Česká Lípa 
Prima Pack s.r.o. Olomouc 

 
Dále nás na akcích podpo řili : Filák řezník, Obecní ú řad Luká,  POTRAVINY Jana Urbanová Litovel, Obecní ú řad 
Polomí, Linduška Litovel, Kapela PREDÁTHOR , Hasi či Savín, T ři Dvory a Ješov, kapela SAX ROCK, , Pivovar 
STAROBRNO, Ladislav Vitoul, Pivovar HOLBA, Penny Market s.r.o. Litovel, Pivovar Litovel, Miloslav Špunda, 
FONTÁNA Olomouc, PÍ CENTRUM OLOMOUC, AQM s.r.o. Olomouc, manželé Pluskalovi. 
 
Vážení dárci, sponzoři, spolupracovníci, partneři a přátelé ARCUS - ONKO CENTRA. 
Nesmírně si vážíme všech projevů přízně a děkujeme za každou dobře míněnou připomínku, 
radu, a samozřejmě za každý finanční či materiální příspěvek, jejichž souhrn ve svém 
důsledku znamená možnost dalšího rozvoje a zkvalitnění služeb poskytovaných 
onkologickým pacientům v rámci prevence i široké veřejnosti. Proto bychom i touto formou 
chtěli znovu vyjádřit slova poděkování Vám všem, kteří jste se v roce 2009 rozhodli udělat 
něco víc, než bylo Vaší povinností a připojili se k bohulibé rodině sponzorů, dárců a 
pomocníků ARCUS – ONKO CENTRA. 
 
Poděkování pat ří všem dobrovolník ům, těm, kte ří bez únavy věnovali sv ůj 

čas, úsilí, myšlenky a srdce práci veř ejně prosp ěšné. 
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Výhled do budoucna 
 

Rok 2010 bude dalším rokem po roce 2009 pro naše sdružení dalším náročným rokem za 
posledních téměř 16 let. V  letošním roce se slaví 10 let od podepsání Pařížské charty proti 
rakovině. Je smutné, že právě v tomto roce musíme konstatovat, že místo aby se situace 
našich onkologických pacientů zlepšovala, tak pacienti přichází o pomoc, která jim byla 
poskytována  jak ve formě některých příspěvků na pomůcky nebo na ozdravné pobyty. Také 
budeme muset omezit provoz našich míst a vydávání časopisu. Pacienti budou muset více 
sledovat  informace především cestou webových stránek www.arcus-oc.org  . Budeme však 
nadále usilovat  o podporu onkologických programů a doufáme také ve Vaši podporu v době 
celosvětové finanční krize. Samozřejmě budeme pokračovat v navázaných mezinárodních 
kontaktech a předávat si vzájemně zkušenosti i na mezinárodních akcích. 
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Výroky auditora                                   
 
 
 
 

 
 
 
                                


