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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 již  
17 let činnosti. V roce 2010  jsme zajišťovali projekty, které byly úspěšné i v minulých letech. 
 
V roce 2010 jsme přes světovou krizi  pokračovali s  našimi úspěšnými projekty a připravovali 
oslavy 11 let výročí od podepsání Pařížské charty proti rakovině, které proběhlo v DPS Luká 
4.2.2010. 
 
Rok 2010 byl pro nás smutným rokem, neboť v tomto roce nás navždy opustila  paní Ilsa 
Pliczková, místopředsedkyně ARCUS – OC z České Lípy. 
 
Velký dík  patří nejenom sponzorům ale i dobrovolníkům z řad onkologických pacientů  
a to zejména těm, kteří nám pomáhají v našich  centrech. 
 
 
 
 
 
 
V Ješově  24.5.2011                                                  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: 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 2010 

               Předsedkyně představenstva:  Jana Koželská 

Místopředsedkyně představenstva: Ilsa Pliczková  do úmrtí 26.9.2010 

Vladimír Vařeka od 23.10.2010   
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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 

              od 23.10.2010  členka představenstva 

Jana Marečková   od 23.11.2008 jako náhradnice 

Anna Kubová        od 23.11.2008 jako náhradnice 

 

 
Kancelář ARCUS – ONKO CENTRA v roce 2010 

       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 
                           

  
  
  

 

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 2010: 

MUDr. Antonie Buriánová, Bruno Brych , Jitka Fricová, 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 60% členů je z Čech a 40% členů z Moravy. Činnost se i v roce 
2010 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. 2010 byl 701 členů. V tomto roce nás opustilo nejvíce 
členů z důvodu úmrtí za celou dobu existence našeho sdružení. 
 
 

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 
2010 byly vytištěny 4 čísla časopisu ARCUS – od čísla 143 do čísla 146. Časopis byl 
odeslán poštou i předáván osobně našim členům  a zasílán  organizacím.  

 
Vydané brožury v roce 2010  díky dotaci Vládního výboru pro zdravotně 

postižené občany- Úřadu vlády ČR a Lesům ČR a.s. 
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  prim. MUDr. M. Wittnerovou, MUDr. 
M. Häcklovou, MUDr.J.Grulichem, MUDr. I. Kolombem a dalšími odborníky. 
 
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. 
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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.: EPCC, EUROPA UOMO   a dalších organizací ze zahraničí. 
 
 

Světový den proti rakovin ě 4.2.2009 v Ješov ě 

Pařížská charta proti rakovin ě 

   
 
Dne 4.2.2010 si naše občanské sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM se sídlem v Ješově  
připomenulo toto významné výročí konáním Urologického moravského seminá ře na téma 
Karcinom prostaty  - u nás nejčastější karcinom u mužů   na DPS Luká od 10 hod . Hned 
po zahájení starosta Litovle pan MVDr.Vojtěch Grézl předal šek na 10 000 Kč z Mikroregionu 
Litovelsko. Přítomni zde byli významní přestavitelé Mikroregionu Litovelska Olomouckého 
kraje. Předsedkyně představenstva občanského sdružení ARCUS - ONKO CENTRUM Jana 
Koželská, která se zúčastnila tohoto významného aktu před desíti lety v Paříži, připomenula 
účastníkům význam Pařížské charty a seznámila je s další činností a plány sdružení.  
MUDr.Jan Grulich z Litomyšle zde pohovořil o významu následné péče o onkologické 
pacienty nejen z pohledu odborníka ale i z pohledu pacienta, neboť si také prošel léčbu 
tohoto zhoubného onemocnění. Poté následovalo vystoupení MUDr.Ivana Kolomba, FEBU 
z Nemocnice Na Homolce v Praze, který podal informace o nádorech prostaty a promítl i film 
o operaci prostaty pomocí robotické chirurgie.               
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Brožura Rakovina prostaty  
Na setkání v Luké jsme   zástupcům Mikroregionu Litovel a dalším významným hostům z ČR 
mezi nimiž byla i senátorka Božena Sekaninová z Prostějova,  představili novou publikaci 
Rakovina prostaty , kterou vydalo ARCUS – ONKO CENTRUM. Jejím autorem je MUDr.Ivan 
Kolombo, FEBU, Corresponding Member of the American Urological Association, Lékař s 
vyšší specializací chirurgie a urologie, Člen vědecké rady Grantové agentury MZ ČR, 
Odborný lektor sekce karcinomu prostaty, z Centra robotické chirurgie a urologie, Nemocnice 
Na Homolce Praha. 
Brožura je určena mužům s rakovinou prostaty , jejich rodinám a lékařům. Naleznete zde 
informace o způsobech zjišťování rakoviny prostaty, o jejím výskytu, diagnostice a terapii 
léčení. Díky Otci Metodějovi máme tuto brožurku posvěcenou a věříme, že brožura pomůže 
čtenářům získat důležité a užitečné informace o této nemoci a o jejím léčení. 
 

      
MUDr. I. Kolombo, Otec Metoděj, J. Koželská na 
požehnání nové brožury o rakovině prostaty. 

 
Nový projekt D ům pro život - rehabilita ční a vzd ělávací centrum na Ješov ě 
 
Na základě zkušeností a ohlasů , které máme od onkologických pacientů a lékařů od roku 
1993, chceme vybudovat na Ješově u Litovle Dům pro život - Rehabilitační a vzdělávací 
centrum pro onkologické pacienty po ukončené léčbě a jejich rodiny z celé ČR. Toto centrum 
by mělo ubytovací kapacitu pro 40 osob, část rehabilitační a vzdělávací. Pozemek, který leží 
na křižovatce cyklotras Javoříčko a Bouzov, již máme a nyní hledáme prostředky z 
Evropských fondů pro výstavbu tohoto zařízení jehož cena se pohybuje podle projektu kolem 
40 mil. Kč. Pro tento projekt potřebujeme podporu veřejnosti a proto jsme jej představili na 
tomto semináři. Návrh projektu nám zpracoval Ing.Arch.Michael  Šmehlík z Prostějova.  
V rámci tohoto dne bylo i  promítání filmů z činnosti sdružení. Česká rozhlas Olomouc vysílal 
živý vstup o této akci a Česká televize se také zúčastnila této akce a sestřih odvysílala ve 
zpravodajství ještě tentýž den.  
Děkujeme všem sponzorům a Vládnímu výboru pro zdravotně postižené občany -Úřadu 
vlády ČR za jejich podporu. Také děkujeme našemu starostovi Františku Lakomému za 
možnost uspořádat tuto významnou akci v DPS Luká a všem starostům z Mikroregionu 
Litovelsko a paní senátorce Boženě Sekaninové za jejich finanční podporu. 
Televizní diváci mohli z této akce shlédnout reportáž na ČT 1 dne 4.2. 2010 v pořadu 
Události  z regionů od 18 hod.. 
 
Zpráva o činnosti ARCUS - OC Ješov, informa ční místo Znojmo 
1. V průběhu roku 2010 byla poskytnuta konzultace 83 osobám, z toho: 

 
• 25 x o zvládnutí následků vedlejších účinků chemoterapie a ozařování, ošetření 

operační jizvy po ablaci 
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• 2 x byla poskytnuta informace příbuzným ohledně psychického zvládnutí nemoci 
• 32 x byly zodpovězeny otázky týkající se rekondičních pobytů 
• 5  x byly poskytnuty telefonické informace na léčbu lymfedému. 
•  5x podaná telefonická informace z mobilního telefonu ohledně výživy při podávání 

chemoterapie   a doplňkové výživě při nádorovém onemocnění 
• 14 x informace ohledně chirurgické úpravy po ablaci prsu - osobní zkušenosti 
• Podávání informací v souvislosti s konáním III. Onkologického kongresu ve  Znojmě. 

 
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 2010 bylo uspořádáno pro členy a jejich rodinné příslušníky několik 
vycházek do okolí Znojma s přátelským posezením. Tyto akce byly velmi kladně hodnoceny.  
16 pacientů se  zúčastnilo  novoroční vycházky   v okolí města Znojma .7 členek navštívilo 
fotografickou vernisáž ve Znojmě. Jako tradiční je již velmi úspěšná velikonoční vycházka, 
které se zúčastnilo 28 pacientů a jejich rodinných příslušníků . Následovalo několik posezení 
přátel v zahradách . Během roku se uskutečnily besedy s onkologickými pacienty a členy 
ARCUS – OC. 
 
4. V prostorách Nemocnice Znojmo pokračuje doplňování propagačních materiálů, brožur a 
časopisu ARCUS -  občanského sdružení ARCUS -  OC Ješov  a o  které  je velmi velký 
zájem.   
Formou oboustranných  letáčků jsme propagovali jednak činnost organizace ARCUS - OC 
Ješov – pobočka Znojmo tak i důležitost prevence se zaměřením na mamografický screening 
ve Znojmě. 
 
 
5. V listopadu 2O10 se několik členů organizace podílelo na organizování dvoudenního  
Mezinárodního onkologického  kongresu v Louckém klášteře ve Znojmě. 
 
6. Několik členů pobočky se v roce 2010 zúčastnilo rekondičních pobytů v Karlových Varech 
a v Chorvatsku. Opětovně byl potvrzen blahodárný vliv ozdravných pobytů na zdraví 
pacientů, kteří tímto vyjadřují poděkování vedení organizace a všem sponzorům.  
  
7. Závěrem roku dne 16 .11.2010 vedení pobočky Znojmo uspořádalo pro své členy seminář 
s přátelským posezením . Této slavnostní akce se   také zúčastnila  předsedkyně 
představenstva  Jana Koželská  a velmi podrobně seznámila všechny o činnosti ARCUS – 
ONKO CENTRA. 
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 5. ledna 2011  
Zpracovala: Marie Čechová, vedoucí pobočky Znojmo ARCUS - OC JEŠOV 
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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 2010  
              

Informace byly pacientům poskytovány také prostřednictvím měsíčního časopisu ARCUS, 
v roce 2010 vyšla tato čísla: 143, 144, 145 a 146 v nákladu 1000 ks na každé číslo. Časopis 
byl zasílán našim členům a na další onkol. organizace a sdružení. Dále tento časopis a  naše 
informační materiály jsme distribuovali do nemocnic, dávali na akcích či v rámci sociálních 
programů nebo prostřednictvím medií se měla  veřejnost možnost s nimi seznámit . 
 

Odborná konference KVALITA O ČIMA PACIENTŮ 2010 
20. dubna 2010, sál Mozarteum, Arcidiecézní muzeum, 
Václavské nám ěstí 3, Olomouc 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s řešitelem projektu Kvalita Očima Pacientů 
pořádalo konferenci, jejímž cílem bylo dát prostor odborné diskusi na téma měření kvality 
zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů a přínosy z těchto výzkumů využít 
pro růst kvality poskytované zdravotní péče. Konference se zúčastnili z ARCUS – OC 
Vladimír Vařeka a Jana Koželská, která osobně předala dopis paní ministryni zdravotnictví 
kde popisuje situaci , která by se měla řešit z pohledu našich onkologických pacientů a našeho 
sdružení.   
 

Odborná konference 
Onkologická problematika v ošetřovatelském procesu Znojmo 
Tuto konferenci pořádala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
Znojmo. Konference se konala 13. května 2010 od 12 do 16 hodin v kině Svět – ve Velkém 
sále ve Znojmě. V rámci programu vystoupila Helena Vyhnálková, DiS. na téma Onkologická 
kazuistika, péče o porty. Poté seznámila MUDr. Jitka Križanová asi 150 zdravotních sester s 
tématem Výživa při onkologické léčbě. Po přestávce Dana Hadrabová hovořila o ošetřování 
nemocných v onkologickém stacionáři. Odbornou konferenci zakon čil MUDr.Jan Grulich 
z Litomyšle, který hovo řil o činnosti našeho sdružení ARCUS, jehož prezentaci připravila 
Jana Koželská, zakladatelka a ředitelka sdružení ARCUS – OC. Máme radost, že vystoupení 
MUDr. Jana Grulicha účastnice konference zaujalo a zajímají se o další spolupráci.  
Tato konference byla určena pro: všeobecné sestry, nutriční terapeuty, zdravotnické 
záchranáře, zdravotně sociální pracovníky,zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty 
a porodní asistentky. Účast na odborné konferenci byla hodnocena kreditními body dle § 3, 
Vyhlášky MZ ČR č. 321/2008 Sb., ze dne 19. 8. 2008 – pasivní účast 4 kredity, přednesení 
vlastní přednášky 10 kreditů, spoluautorství na přednášce 5 kreditů. 
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Benefi ční akce 
 
Litovel 
 V neděli dne 17.1.2010 se uskutečnil benefiční koncert na podporu ARCUS - ONKO 
CENTRA v Litovli na náměstí na Záložně od 15 hod. V programu vystoupila rocková skupina 
K2 a Heidi Janků. Lidí však přišlo velmi málo a částečně na tomto si již potřetí vybralo počasí 
svoji daň , tentokrát ve formě sněhové kalamity. Ti, kteří se tohoto koncertu zúčastnily, byli 
však velmi spokojeni. 

     
 
BENEFIČNÍ AKCE ROCKOVÉ LÉTO Tř i Dvory 
V sobotu dne 17. 7. 2010 se uskutečnila benefiční akce Rockové léto na podporu 
ARCUS - ONKO CENTRA . Akce byla zahájena v areálu TJ Sokol v 17 hod. ve Třech 
Dvorech u Litovle. V programu vystoupily rockové skupiny Venefica, Hazydecay, Stracené 
Ráj, Pandora a Storn. Všechny kapely se zřekly honoráře. Záštitu nad akcí převzalo město 
Litovel. Akce se zúčastnil pan starosta Litovle RNDr.Vojtěch Grézl a další starostové 
přilehlých obcí. I přes nepřízeň počasí, vydrželi účastníci až do konce akce do 3hod. rána 
18.7.2010. 
Moc děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a podpořili jí. Bez mediální podpory by 
tato akce nebyla možná a proto součástí bylo oslovení České tiskové kanceláře v Praze, 
která pomohla předat informace regionálním sdělovacím prostředkům. Také jsme připravili 
články a podklady pro natáčení do rozhlasu, natočili jsme krátké vysílání v rozhlase 
a také jsme konzultovali články s novináři. Rádio Čas natočilo krátký spot s pozvánkou 
na naši akci, kterou vysílalo několikrát denně již o počátku června až do konání 
akce. Bližší informace byli publikovány na www.arcus-oc.org včetně fotek z akce. Dále v 
různých sdělovacích prostředcích. 
Tato benefiční akce na Litovelsku pomohla občanům se dozvědět o činnosti našeho 
občanského sdružení. Škoda jen, že od 20 hod. přišla bouře a poté trvalý déšť, takže 
do konce akce vydrželi jen ti, kterým déšť nevadil a Ti, kteří se ještě chystali dorazit později 
již nedošli, protože si mysleli, že akce byla ukončena. Přesto se akce zúčastnilo téměř 
300 osob. 
Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.        
Mediálním partnerem bylo : Rádio ČAS 
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Členské sn ěmy 
Dne 13.5.2010 se na členském sněmu projednávalo hospodaření za rok 2009 a plán na rok 
2010. Finanční krize postihla i naše sdružení ze strany sponzorů a bude velmi obtížné udržet 
dosavadní naší rozsáhlou činnost. 
Z důvodu úmrtí paní Ilsy Pliczkové, místopředsedkyně sdružení, byl svolán členský sněm 
v Karlových Varech dne   23.10.2010  v rámci ozdravného pobytu. Členský sněm schválil za 
místopředsedu sdružení Vladimíra Vařeku za zesnulou Ilsu Pliczkovou a doplnil 
představenstvo o první zvolenou náhradnici Jaroslavu Duckou. Dále bylo odsouhlaseno 
doplnění oficiálních členů za zesnulou Ilsu Pliczkovou a Olgu Křičkovou: Kahunovou Danielu, 
Helenu Strejcovou a MUDr.Jana Grulicha za Marii Hovorkovou, která na vlastní žádost se 
přeřazuje z oficiálních do dotujících členů. Výše členského p říspěvku   na rok 2011 
zůstává ve výši min. 300 K č.  

Robotická chirurgie  

ARCUS – ONKO CENTRUM v rámci prezentace spolupráce na 20. Výročí Hospimedu dne 
16.11.2010, konaném v Obecním domě v Praze , mělo info stánek  v sále ve 2 patře.  
Oficiální program začal v 19:00 hodinovým koncertem ve Smetanově síni a  následoval raut 
a společenský program v prostorách 1.a 2. Patra Obecního domu. Od 23:00 bylo vyvrcholení 
večera módní přehlídkou následovaná "narozeninovou oslavou" a výhledem do dalších let.  

    
 
Vánoční setkání 2010 ve Znojmě  
 
Tradičně v předvánoční době se dne 26.11.2010 od 18ti hod. v Hotelu „N“ Přímětice 26 
uskutečnilo malé posezení přátel a příznivců, na které zvala Marie Čechová s Annou 
Kubovou z ARCUS – OC Znojmo. Marie Čechová přivítala všechny přítomné a seznámila je 
s programem. Jana Koželská představila ARCUS – ONKO CENTRUM a seznámil účastníky 
s programy, které jsou připraveny na rok 2011. Pan probošt Josef Hudec pronesl sváteční 
slova k adventu a popřál k další činnosti našeho sdružení ARCUS – ONKO CENTRUM a 
všem popřál k vánocům. Velké poděkování za pěkné setkání patří MVDr. Liboru Jurkovi, 
Zdeňkovi Nachtneblovi, firmě Strabag, panu proboštovi Josefu Hudcovi, Aleně Lidákové, 
Mgr. Tereze Czernekové, členkám znojemské pobočky ARCUS a  jejich příznivcům.  
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Přehled ú časti na pobytech v roce 2010 
 

V roce 2010 jsme realizovali v rámci ARCUS – ONKO CENTRA tyto ozdravné pobyty: 
 

Termín pobytu  Místo pobytu   
04.06-13.06. Švýcarské Alpy, Melchtal  Pobytu se zúčastnilo 47 osob 

 
18.06.- 27.06. 

Chorvatsko-VODICE – Severní 
Dalmácie 

Pobytu se zúčastnilo 14 osob 

14.07.-21.07. Pinda u Litovle  Pro malý počet přihlášených jsme 
pobyt zrušili. 

13.08. - 22.08. Francouzská Riviéra, Port 
Grimaund 

 Pobytu se zúčastnilo 21 osob 

27.08. - 05.09. Chorvatsko-VODICE – Severní 
Dalmácie 

Pobytu se zúčastnilo 27 osob 

10.09. - 19.09. Itálie – Palmová riviéra Alba 
Adriatica 

 Pobytu se zúčastnilo 14 osob 

22.09. – 29.09.  Slovensko – Tatranská kotlina 
 Pro malý počet přihlášených jsme 
pobyt zrušili. 

21.10.-31.10. ČR – Karlovy Vary  Pobytu se zúčastnilo 52 osob 
 

Rekondi ční pobyt v ČR 

Karlovy Vary 
 

   
 
Oblíbený pobyt se uskutečnil v lázeňském domě Concordia Lázní Bohemia. Ubytování bylo 
zajištěno na  dvoulůžkových a jednolůžkových 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 52 onkologických pacientů se svými rodinnými 
příslušníky a počasí nám přálo po celou dobu našeho rekondičního pobytu. Tradičně bylo 
zajištěno plavání v bazénu Thermál, kdo si obstaral poukaz FT, chodil na procedury do 
Alžbětiných lázní. Pěkné počasí lákalo k vycházkám. Sponzorsky byla zajištěna  prohlídka 
porcelánky Moser a velmi zajímavá byla historie a prohlídka relikviáře sv.Maura na Zámku 
v Bečově. Také se moc líbila exkurze v Becherovce, která byla zakončena filmem o historii a 
ochutnávkou. Nechyběla ani informace o možnostech robotické chirurgie a rozdání brožur a 
programech ARCUS – OC. Stravování, jako vždy, bylo výborné a dostačující. Děkujeme paní  
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MUDr. M. Wittnerové, že nám věnovala svůj volný čas ,  Marii Svatkové za pomoc 
s programem a Broně Horníčkové, že zařídila vyúčtování plavání.“                                                
Vedoucí pobytu Jana Koželská  
  

Ozdravné pobyty v zahrani čí 
 

Švýcarsko  
 
V termínu od 4 .06. do 13. 06.2010 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické pacienty 
a jejich rodiny ve švýcarském Melchtalu, který se nachází v blízkosti centrálního středu 
Švýcarska. Pobytu se za odborného doprovodu zúčastnilo 47 osob. Hlavní náplní 
ozdravného pobytu byla turistika ve vysokohorském prostředí pod zdravotním dohledem 
a odborný program včetně rehabilitačního programu. Ubytování bylo zajištěno v třípatrovém 
penzionu Widderhuis v malebné horské vesničce Melchtal, která se nachází cca 25 km pod 
Luzernem v nadmořské výšce 890 m. Penzion je celoročně využíván k ozdravným pobytům 
alergických dětí a dětí s dýchacími potížemi, protože se jedná o velice čisté a zdravotně 
prospěšné prostředí, nejčistší oblast ve Švýcarsku. 

   
Co jsme vid ěli ve Švýcarsku 2010 
5. 6 sobota: 
Prohlídka Melchtalu - procházka: Klášter, salaš, pohled ze salaše, pošta, kostel sv. Niklaus 
von Flüe, hřbitov, zpět k penzionu. 
6. 6 neděle: 
I. Skupina: Výlet - Engelberg 
II. Skupinana: Flüeli - Ranft ( rodný dům br. Klause, otcovský dům, kaplička, kde 
žil, kaple sv. Karla z r. 1614-1618, Jugendstill - Hotel Paxmontana, St. Niklausen - zpět 
Melchtal. 
7. 6. pond ělí: 
Přednáška prim. PhDr. Martina Kořána: Odpoledne: Sarnen - podél řeky Aa, k Sarnenskému 
jezeru, studna br. Klause, Herenturm. 
8. 6. úterý: 
Riggi - I. skupina - výjezd lanovkou - nádherná panorama. 
II.skupina Kamzíci výstup s výhledem na Riggi 
9. 6. středa: 
Melchtal - Lauterbrunnen-Mürren ( Melchtal - Sarnen - Sachsen - Lungen - Brünigpass 
- ( návštěva bazaru ), Lauterbrunnen ( železnice, lanovka) a zpět sestup pěšky 
10. 6. čtvrtek: 
Dopoledne: I. Skupina - procházka kolem potoka, směr Teufi bach 
II. Skupina - Rütialp - kaplička Fomatt Odpoledne: Návštěva Benediktínského kláštera, 
procházka směr: Stockalp, Zdravotní přednášky MUDr. Grulicha a MUDr. M. Wittnerové. 
11. 6. pátek: 
I. Skupina výjezd lanovkou na Melchsee - Frutt, procházka k jezeru, návrat lanovkou 
14:30 do Melchtalu a část sestup pěšky s Kamzíky. 
II.skupina - Kamzíci - výstup na Melchsee- Frutt , procházka kolem jezer a sestup do 
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Melchtalu 
I přes náročný program účastníci zvládli karneval a zazpívali si za doprovodu harmoniky, 
na kterou hrál prim. MUDr. M. Kořán. 
12. 6. sobota: 
Příprava na odjezd: Balení. Malé vycházky Melchtalem. 
Při cestě zpět prohlídka Konstanz - Muzeum Mistra Jana Husa a památník, kde byl 
upálen, procházka kolem jezera, prohlídka historického centra s prim. PhDr. Martinem 
Kořánem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHORVATSKO  
 

V termínech od 18. 6.- do 27. 6. 2010 a od 27. 08. do 5. 9. 2010 se uskutečnily dva 
ozdravné pobyty pro onkologické pacienty a jejich rodiny ve Vodici, která se řadí k 
nejatraktivnějším 
a nejvyhledávanějším letoviskům Dalmácie. Nachází se v malebné zátoce 
12 km severně od města Šibenik. Své jméno získalo podle četných pramenů pitné vody 
v místě a okolí. Stará část města s malými kamennými náměstíčky a křivolakými uličkami 
nabízí spoustu obchůdků, taveren a stylových restaurací, které vytváří atmosféru 
města, veselé, hlučné a přitom čarovné při západu slunce. Dlouhá přírodní štěrková 
pláž kombinovaná s kamennými moly obklopená borovými lesy a čistým mořem lákala 
k odpočinku a zábavě. Letovisko Vodice nabídlo našim účastníkům příjemné promenády, 
sportovní a kulturní vyžití. Podél pláže bylo možno dojít do malebného přístavního 
městečka Tribun. Lákavým cílem procházek byla „marina“ kde kotví řada jachet, výletních 
a rybářských lodí. Oblíbené bylo také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. 
Všichni účastníci měli zajištěnou polopenzi v restauraci hotelu Jadran Plavi: snídaně formou 
bufetu, večeře servírované menu - výběr ze 2 hlavních jídel se salátovým bufetem. 
Naši účastníci měli možnost si vybrat místo odjezdu z Ostravy, Olomouce, Přerova a 
Brna.  
Z tohoto pobytu citujeme dopis od Marie Pasekové a Zdeněka Nováka: 
Vážená paní Koželská, 
chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši snahu, práci a zajišťování pobytů pro nás. Ceníme si toho o to více, že 
víme o Vašich starostech a péči o nemocnou maminku. Pobyt ve Vodici v Chorvatsku se nám líbil. Byli jsme 
spokojeni s dopravou, ubytováním, stravou i lékařským dozorem.Věřím, že kdybyste mohla, zařídila byste nám i 
lepší počasí, které nás trochu zlobilo. Posíláme několik fotek. Srdečně zdravíme Vás i paní Pliczkovou, na 
kterou moc vzpomínáme přejeme jí v její nemoci obrat k lepšímu“ 

 
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 
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. 
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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. 
 
 

Francie  
 

 
 
 
 

 V termínu od 13. 08. do 22. 08.2010 se uskutečnil ozdravný pobyt pro onkologické 
pacienty a jejich rodiny na Francouzské Riviéře v Port Grimaund v zálivu St. Tropez. Ve 3* 
kempu s vlastní písečnou pláží, nádhernou okolní krajinou a nepřebernou možností 
výletů za poznáním a historií se zúčastnilo tohoto pobytu přes naše občanské sdružení 
ARCUS – ONKO CENTRUM 21 osob pod vedením Jana Málka a za lékařského doprovodu 
MUDr.Jana Simonidese z Nemocnice Znojmo. Oblast St. Tropez , která je známá svými 
léčebnými účinky a je vhodná pro léčení atopických ekzémů i onemocnění horních cest 
dýchacích, nejvíce však lákala naše účastníky k odpočinku a regeneraci sil. 
 
Z tohoto pobytu uvádíme ohlasy, které nám zaslali naši účastníci i s fotkami: 
„Milá paní Koželská, účastnila jsem se pobytu ve Francii. Mluvily jsme spolu před odjezdem. 
Nevyšlo nám počasí, byly připomínky na ubytování, ale užili jsme si legrace a potkali 
jsme se se známými tvářemi. Vzpomínám na všechny rekondiční pobyty, kde jsme viděli 
a poznali kus světa, chodili na cvičení, lymfodrenáže, tůry v Melchtalu, přednášky a jiných 
aktivit. Spousta lidí se srdíčkem na dlani, a´t už se týká pacientek, ale hlavně Vás osobně a 
ostatního doprovodu. Vím, že to v současné době nemáte lehké a tak Vám držím palce. Díky 
těmto rekondičkám jsem se dostala ven ze samoty, beznaděje a načerpala hodně sil a 
optimismu,který mě chyběl. Nejhorší totiž je, když to člověk vzdá a kapituluje. A Vy jste mě a 
stovkám dalších naučila ŽÍT. A za to Vám děkuji. Posílám pár fotek z Francie. Držte se“ . 
S pozdravem Věra Jochmanová, Brno  
 

   
 
„Dobrý den paní Koželská, 
měla jsem možnost zúčastnit se dovolené ve Francii jako doprovod mojí maminky Evy Navrkalové. Chci Vám 
poděkovat za Vaši práci, kterou děláte pro bývalé onkologické pacienty a do budoucna Vám přeji mnoho sil a 
trpělivosti.“ 
S pozdravem Eva Čurdová 
„Srdečně zdravím a chci poděkovat za sebe i ženu za možnost, poznat krásnou část Francie. Práce naštěstí 
moc nebylo a vše proběhlo v pořádku.“ 
Děkuji Honza ( MUDr. Jan Simonides, Nemocnice Znojmo)  
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Mezinárodní spolupráce 
 
 V roce 2010 jsme pravidelně dostávali časopis pro onkologické pacienty  Coping with 
Cancer z USA atd. V rámci členství v European Cancer Patient Coalition jsme vyplňovali 
požadované dotazníky. Také během roku 2010 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. V rámci 
mezinárodní spolupráce také připravujeme program na Mezinárodní onkologický kongres ve 
Znojmě s odborníky z oblasti onkologie ze Slovenska. Paní Alexandra Hladká nám zajišťuje 
korespondenci v rámci našeho členství v mezinárodní pacientské organizaci EPCC. 
 
 
 

 Mediální spolupráce 
 

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí: 

V roce 2010 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. Televizní diváci mohli z této akce shlédnout 
reportáž na ČT 1 dne 4.2. 2010 v pořadu Události  z region ů od 18 hod.. 
 
V Časopise M ůžeš VI.2010 vyšel tento článek: 
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Úryvek z článku z novin: Prost ějovský týden 10.2.2010 
Podporu ARCUS CENTRU přislíbila i senátorka 
 
OD PAVLY DOČKALOVÉ  Ješov/Slavětín - Čtvrtý únorový den patří především 
onkologickým pacientům. Celosvětové úsilí vymýtit tuto zákeřnou nemoc z naší planety, bylo 
zahájeno Pařížskou chartou proti rakovině (2000), která odstartovala první mezinárodní 
kampaň proti maligním nádorům nového tisíciletí. Den Proti rakovině si tradičně připomnělo i 
ARCUS – ONKO CENTRUM se sídlem v Ješově. V rámci urologického semináře byla 
představena nová publikace Rakovina prostaty. Díky štědrosti senátorky Boženy Sekaninové 
a představitelů Města Litovle pak předán finanční sponzorský dar……..Lékař Ivan Kolombo, 
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odborník s vyšší specializací chirurgie a urologie nemocnice Na Homolce Praha, prezentoval 
film o šetrnější metodě operace prostaty pomocí robotické chirurgie. Lékař Jan Grulich 
z Litomyšle zase zdůraznil důležitost mnohdy podceňované následné péče o vyléčené 
pacienty. Boj s rakovinou je totiž během na dlouhou trať. Toho si je vědoma i samotná 
Koželská, která se netají velkými ambicemi. „Na základě letitých zkušeností  a ohlasů, které 
máme od onkologických pacientů a lékařů, chceme na Ješově vybudovat Rehabilitační a 
vzdělávací centrum pro pacienty z celé ČR. Toto centrum by mělo ubytovací kapacitu pro 
čtyřicet osob, část rehabilitační a vzdělávací. Pozemek již máme ve vlastnictví, a nyní 
hledáme prostředky z Evropských fondů pro výstavbu zařízení, jehož cena se podle projektu 
pohybuje kolem 40 milionů korun. Pro tento projekt potřebujeme podporu veřejnosti, a proto 
jsme vděčni za přízeň jak senátorce Boženě Sekaninové, tak starostům  Mikroregionu 
Litovelsko,“ nastiňuje budoucnost předsedkyně…….  
.Rakovina v jakékoli podobě postihne v České republice každého třetího člověka. Celková 
úspěšnost vyléčených je kolem 60 procent. V současné době je u nás nemocných přes 360 
tisíc. 
 
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 300 000 Eduka ční pacientský program ONKO 

Úřad vlády ČR 250 000 Organiza ční a administrativní servis 

Obec Luká 30 000 Eduka ční pacientský program ONKO 

Úřad práce Olomouc 20 000 Organiza ční a administrativní servis 

Olomoucký kraj 24 600 Benefi ční akce 

Město Litovel 11 929 Benefi ční akce 

CELKEM 636 529  
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V roce 2010 nás finan čně podpo řili  

 

Vládní výbor pro zdravotn ě postižené – Ú řad vlády ČR 
Lesy ČR , s.p. 

Olomoucký kraj 
Obec Luká 

Město Litovel 
Mikroregion Litovelsko 

Rádio ČAS 
PaeDr. Gajdušková Alena – 1.místop ředsedkyn ě Senátu 

Sekaninová Božena - senátorka 
EMICO GATT s.r.o. 

S MORAVA LEASING, a.s. 
 

Materiální pomoc a pomoc formou služeb 
 

JEŽEK SOFTWARE Česká Lípa 
Heidi Jank ů 

rockové skupiny Venefi ca, Hazydecay, Stracené Ráj, Pandora a Storn 
Kamil Rozsypal 

OSA s.r.o. 
Pivovar STAROBRNO 

Pivovar Litovel 
FONTÁNA Olomouc , AQM s.r.o. Olomouc , Filák řezník 

Hasiči Tři Dvory 
Tiskárna K řupka Mohelnice , 

Profit Olomouc 
ZOD lahůdky Ludmírov 

Ladislav Vitoul 
Zdenek Vošalík 

Manželé Balatkovi, Pluskalovi, Vyroubalovi 
Rodiny Pluhá čkových, Va řekových 

Ing. Zdenek Kubát , Josef Koutný, Šárka Šišmová, 
Ondra Typner, Ladislav Kvapil 

 
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 2010 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 2011 bude dalším rokem po roce 2010 pro naše sdružení dalším náročným rokem za 
posledních téměř 17 let. V  letošním roce se slaví 11 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                                   
 
 
 

    
 
 
 
 
                                


