Významná ocenění
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.
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MUDr.Milena Wittnerová

Sestra roku 2011

Cena Sdružení léčebných lázní
v Karlových Varech

Marie Čechová¨

Nominace na Cenu Mosty 2010

Lékařka Milena Wittnerová se dřívě věnovala i výzkumu vlivů karlovarských pramenů na vředové
choroby. Za celoživotní zásluhy o rozvoj lázeňství ve Varech převzala cenu Sdružení léčebných lázní.

Doktorka Milena Wittnerová má lví podíl na tom, že lázeňské domy v celé zemi už dvacet let léčí také
onkologické pacienty.
Na Den dobrovolníků proběhlo v obřadní síni liberecké
radnice ocenění nejlepších dobrovolníků Libereckého kraje
„Křesadlo 2005“. Křesadlo má symbolizovat jiskru lidství,
od které se zapaluje plamen velkých skutků. „Je to cena
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Jde o lidi
pomáhající těm, kteří se ocitli ve složité situaci, většinou se
zdravotními obtížemi. Jsou jim oporou a s nimi se necítí
tak sami,“ uvedl v úvodu slavnostního setkání liberecký
primátor Jiří Kittner, který nad akcí převzal záštitu. V
Libereckém kraji bylo nominováno čtrnáct osobností, mezi
nimi paní Marie Hovorková z České Lípy. Na snímku je při
převzetí certifikátu a dárku z rukou primátora Ing.
Kittnera.Maruška Hovorková, sama zdravotně postižená, pomáhala dalším zdravotně
postiženým onkologickým pacientům v České Lípě, kde jako cvičitelka vedla oblíbená
odpolední „Cvičení s Maruškou“ a navíc příležitostně vypomáhala s administrativou. Od roku
2001 se jako cvičitelka zúčastňovala ozdravných a rekondičních pobytů.

Pařížská charta proti rakovině
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.
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