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Milí čtenáři,
přinášíme Vám naše číslo časopisu ARCUS, kde naleznete přehled našich aktivit
v roce 2019. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří nám nezištně pomáhají na našich akcích. Bez finanční spoluúčasti bychom nemohli realizovat Edukační pacientský
program ONKO z dotace Úřadu vlády a díky dotaci z MZ ČR se onkologičtí pacienti mohou vzdělávat a zvyšovat svoji fyzickou kondici na rekondičně edukačních pobytech
v Karlových Varech, v Harrachově a na Jizerce v Jizerských horách.
Přála bych si, aby lidé, kteří se ocitli v onkologické léčbě, nemuseli vynakládat své
úsilí s hledáním finančních prostředků na zajištění léčby, jak je tomu v poslední době, a
mohli se věnovat aktivitám, které posílí jejich imunitu a zvýší jejich informovanost. Žijeme v době, kdy nalezneme na internetu a facebooku mnoho informací. Ne všechny
jsou však pravdivé a dokonce se odvolávají na odborníky, kteří ani na uváděných pracovištích ani nepracují. Proto si v rámci našich aktivit vyměňujeme ověřené informace
a spolupracujeme s předními odborníky, se kterými se např. můžete setkat i osobně na
seminářích, pobytových akcí nebo na kongresech. Zde se dozvíte i informace, na které nemají čas v ordinacích lékaři. Protože je nedostatek kvalitních lymfoterapeutů, učíme vás, jak má správně vypadat lymfatické ošetření a také jak postupovat při bazálním
ošetření.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a
plno krásných zážitků i v roce 2020.
Jana Koželská, předsedkyně
Upozornění pro čtenáře: Kdo dosud nenahlásil e-mailovou adresu na jana.kozelska.arcus@email.cz , nechť tak učiní, aby pravidelně dostával informace o našich akcích.

Přehled akcí v roce 2019
Dne 4. února 2019 v České Lípě se uskutečnil seminář ke Světovému dni proti rakovině, který pořádal spolek ARCUS - onko centrum, z.s. Ješov. Seminář se konal v Kulturním domě Crystal, kde v 1. patře v Jazzovém klubu pod názvem „U bílýho černocha“.
Na semináři vystoupila Jana Koželská, předsedkyně ARCUS – onko centrum, z.s., která
1. z naší republiky podepsala na Pařížské radnici před 19 ti lety Pařížskou chartu proti
rakovině. Dále se zda účastníci mohli seznámit se správným ošetřením lymfy, které učí
Robert Zítko z Prahy. Léčebnou metodu BEMER nám představila Mgr. Gabriela Marečková z Liberce.
Mezinárodní unie proti rakovině UICC vyhlásila v roce 2000 čtvrtý únor za Světový den boje proti rakovině. Toho dne se při příležitosti prvního Světového summitu proti rakovině v prezidentském paláci sešla více než stovka zástupců vlád, nositelů Nobelových cen, sdružení na obranu práv pacientů a organizací zapojených do
výzkumu rakoviny a Jana Koželská má nezapomenutelné zážitky z tohoto setkání.
Podepsáním Charty proti rakovině začala první mezinárodní kampaň proti této zákeřné nemoci v novém tisíciletí. Jejím cílem je zlepšit výzkum a léčbu nádorových onemocnění a pacientům na celém světě umožnit co největší informovanost a dostupnost
léčby. „Světový den boje proti rakovině“ (World cancer day) už 19 let připomíná důležitost prevence a včasného zahájení kvalitní a moderní léčby. Současně apeluje na občany, aby společně pozvedli svůj hlas a usilovali o větší informovanost v oblasti prevence
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nádorových onemocnění. Cílem je rovněž vyvinout tlak na vlády jednotlivých zemí, aby
do boje proti rakovině investovaly potřebné finanční prostředky.

Od 23. 3. do 30. 3. 2019 proběhl rekondičně edukační pobyt v Karlových Varech, součástí pobytu pro onkologické pacienty byly také přednášky s ošetřením od lymfoterapeuta Roberta Zítka a metodu BEMER představila Mgr. Gabriela Marečková. Odborná
garance MUDr. M. Wittnerová.
Dne 4. 4. 2019 se konal v Praze, Židovská obec - Den Shalon, kterého se zúčastnila Ludmila Viternová za ARCUS – OC. V programu vystoupil MUDr. Zdeněk Kalvach - O nemocech
dlouhodobých, PhDr. Martin Pospíchal - Jak zvládat onkologické onemocněni a nakonec
proběhla prezentace nove knížky Zuzany Peterové: „Naše sladké nevěry“.
Dne 11. 4. 2019 se v Olomouci v nákupním centu Galerie Šantovka konal „Světový den
zdraví“ kde ARCUS – onko centrum, z.s. mělo stánek s nácvikem samovyšetření prsu a další brožury. Foto Vladimír Vařeka.

Dne 27. 4. 2019 se Jana Koželská zúčastnila semináře APO v Praze na téma „Novinky ve
fundraisingu“, který skvěle vedl Petr Machálek. Protože v sobotu bylo méně účastníků, tak
jsme měli více času na praktický nácvik.
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Dne 21. 5. 2019 proběhl tradičně v České Lípě Den zdraví od 14,00 hod. do 17,00
hod. v přízemí kulturního centra Crystal v rámci akce „Veletrh zdravého životního stylu. U stánku ARCUS – onko centra, z.s. byla Jana Koželská s Mgr. Gabrielou
Marečkovou a Miroslavem Papíkem, který
měřil tlak přítomným návštěvníkům.
Dne 22. 5. 2019 se Ludmila Viternová zúčastnila v Ostravě v Seminárním centrum
Akademie semináře na téma: Nová struktura onkologické péče v ČR včetně nové
úpravy dispenzární péče o onkologické
pacienty.
Dne 27. 5. 2019 od 17
hod. se konalo v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1 slavnostní udělení Ceny Olgy
Havlové, na kterou tradičně byla pozvaná Výborem
dobré vůle Nadace Olgy
Havlové Jana Koželská, nositelka Ceny Olgy Havlové.
V programu vystoupil také
Brixiho akademický soubor.
Dne 28. 5.2019 se Ludmila Viternová zúčastnila za ARCU –OC v Praze ve FN Motol semináře pro veřejnost, které pořádalo Centrum informací onkologického pacienta a Hlas onkologických pacientů. Tématem byla: Dispenzarizace onkologických pacientů,
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY, Genomický test – vědět je klíč , „MOŽNÁ“ NENÍ ODPOVĚĎ. Přenášejícími byly: doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. MBA,
Předsedkyně České onkologické společnosti, přednosta Onkologické kliniky FN Motol,
MUDr. Lenka Vášová, MUDr. Katarína Petráková Ph.D.,zástupce přednosty pro LPP MOÚ.
Seminář moderovaly PhDr. Ivana Plechatá, Hlas onkologických pacientů a Bc. Michaela Tůmová, Dialog Jessenius, o.p.s..
Dne 29. 5. 2019 se konala tisková konference ke Světovému dni bez tabáku v Praze
v Cafe Louvre, které se zúčastnila Jana Koželská na pozvání prof. MUDr. Vítězslava Kolka
z FN Olomouc. Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdra5

votnické organizace vytvořily světový den bez tabáku v roce 1987. Upíná pozornost na
celosvětovou tabákovou epidemii a dává důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení 5,4 milionu mrtvých ročně celosvětově z
problémů v důsledku užívání tabáku, ať již formou přímého, či pasivního kouření.
Dne 4. 6. 2019 proběhl vedle hotelu Hilton v IBC v Praze v 7.patře na APO seminář na
téma „Novinky v onkologii“, kde vystoupil MUDr. Dalibor Štambera, lymfoterapeut Marek Bednář, Mgr. Gabriela Marečková s přístrojem BEMER a další. Seminář vedla Jana Koželská.

Ve dnech 12. – 15.6.2019 se konala Mezinárodní konference v Praze „Reach to Recovery
2019“. Místem konání byl Clarion Congress hotel Prague, Freyova 33, Praha – Vysočanská. Konference se zúčastnilo 100 českých a 150 zahraničních delegátek. Za ARCUS –
onko centrum, z.s. se konference zúčastní Jana Koželská a Hana Kapková.

Dne 15. 6.2019 se Ludmila Viternová za ARCUS –OC zúčastnila v Praze na AIFP semináře na téma „PR a komunikace s veřejností“. Seminář vedla PR manažerka Bohdana Rambousková, která má teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti, zejména v neziskovém
sektoru.
Dne 20. 6. 2019 proběhl náš seminář v kongresovém sále v Olomouci na Krajském úřadu Olomouckého kraje ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením
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Olomouckého kraje. Mezi přednášejícími byl i Robert Zítko, lymfoterapeut z Prahy. Na semináři byla také dávána
brožura „Péče o lymfedém“, kterou připravila MUDr. Milena Wittnerová z Lymfocentra z Karlových Varů právě s Robertem Zítkem. Dobrými radami a praktickou ukázkou
bazálního ošetření lymfatického systému tak nejenom onkologičtí pacienti mohou lépe pečovat o lymfu ale také si
zvyšovat svoji imunitu.

Dne 16. 7. 2019 se v Praze v Poslanecké sněmovně konal seminář na téma: „ Pozice pacienta a práva odpovědnosti v systému zdravotní péče“, kterého se zúčastnila za ARCUS
– OC Ludmila Viternová. Seminář pořádal Výbor pro zdravotnictví, pod záštitou paní poslankyně PaedDr. Aleny Gajdůškové.
Dne 19. 8. 2019 jsme se v Olomouci v chrámu Neposkvrněného Početí Panny Marie rozloučili při nejsvětější oběti
s Mgr. Milanem Langerem, který zemřel ve středu 7. srpna
2019 . Milan byl členem předsednictva NRZP ČR, předsedou NRZP Olomouckého kraje a pracoval ve spolku Trend
vozíčkářů. Milan se vypravil na pouť do Santiaga de Compostela. Pan Mgr. Milan Langer byl od dětství zdravotně
postižený a měl bohaté zkušenosti s problematikou zdravotního postižení. Takové osobnosti, jako byl pan Mgr. Milan Langer, se těžko nahrazují.
Dne 13. 9. 2019 se konala schůze výboru NRZP Olomouckého kraje na kterém byla
navržena Jana Koželská jako kandidátka na předsedu. Tento den se také zúčastnila semináře vedeného Karlem Malým na Krajském úřadu Olomouckého kraje pod názvem
„DPH pro začátečníky“.
Dne 19. 9. 2019 proběhlo v prostorech Velkopřevorského paláce v Praze slavnostní zahájení programu „Zdraví“ v rámci Fondů EHP 2014 - 2012. Zahajovací konference se zúčastnilo více než 100 zástupců zdravotnických organizací, státních institucí i neziskových a pacientských organizací. V průběhu konference představili zástupci Ministerstva
zdravotnictví a Ministerstva financí zaměření a plánovaný harmonogram programu. Zazněly informace o podporovaných a plánovaných výzvách. Dále byly představeny tři
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předem definované projekty, které budou v rámci programu podpořeny. Účastníci konference byli seznámeni s možnostmi a přínosy bilaterální spolupráce. Za ARCUS – OC se
konference zúčastnila předsedkyně Jana Koželská.
Dne 25. 9. 2019 se konalo na Krajském úřadu Olomouckého kraje Krajském shromáždění NRZP Olomouckého kraje, které zvolilo Janu Koželskou předsedkyní.
Konference APO Letní školy V., která se uskutečnila ve středu 25. 9. 2019 v Senátu PČR,
se zúčastnila Ludmila Viternová. Hlavním tématem bylo nastavení transparentních procesů a účast pacientských organizací při vstupu nových technologií.
Dne 26. 9. 2019 se uskutečnilo setkání NRZP ČR s panem prezidentem Milošem Zemanem. Pan prezident byl velmi vstřícný našim požadavkům a slíbil nám aktivní spolupráci
v dosažení jednotlivých bodů, které jsme projednávali, a jsou v tiskové zprávě. Pan prezident vyjádřil uznání Národní radě osob se zdravotním postižením s tím, že naše činnost se zabývá konkrétními věcmi a má konkrétní výsledky, což on považuje za důležité.
Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR.
•
Tisková zpráva z jednání s panem prezidentem Milošem Zemanem (doc)
http://www.nrzp.cz/images/docs/TZ_NRZP_setkani_s_prezidentem.doc
Dne 17. 10. 2019 se v Praze konalo na NRZP ČR republikové shromáždění na kterém se
odsouhlasilo prohlášení:
• Prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR (doc)
http://www.nrzp.cz/images/docs/RS/rs_2019/Prohlaseni_delegatu_RS_17102019.doc
Do republikového výboru NRZP ČR byla zvolena za zesnulého Mgr. Milana Langera Jana
Koželská, předsedkyně NRZP Olomouckého kraje.
Dne 18. 10. 2019 se na APO v Praze konal další workshop k oblasti internetu a sociálních médií, který vedla Alice Jirásková. Hlavními tématy byly: Online vychytávky a aplikace na chytrých telefonech - pro usnadnění práce a života, Digitalizace pracoviště - cloudové služby a práce se soubory (Google Drive, Dropbox), Canva - online nástroj pro tvorbu
grafiky pro negrafiky, Bezpečnost na internetu - jak si pamatovat hesla, chránit svá data
a ochránit i své děti a klienty. Semináře se za ARCUS – OC zúčastnila Ludmila Viternová.
Dne 29.10.2019 proběhl v Karlových Varech seminář v hotelu Slovan na téma „ Protetické pomůcky pro onkologické pacienty“,
který vedla Jana Koželská a v programu vystoupili MUDr. Petr Polievka a Ing. Eva Tichá.
Ve středu 30. 10. 2019 od 13.00 hodin se ve Velkém sále SÚKL konalo setkání se zástupci pacientských organizací. Hlavním programem byla tato témata: 1. Dostupnost léků
(Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka SÚKL) 2. Problematika PZLÚ (Ing. Milan Vocelka, ředitel Sekce cen a úhrad SÚKL) 3. Co lze nalézt v SPC A PIL (MUDr. Tomáš Boráň, ředitel
Sekce registrací SÚKL).
Dne 15. 11. 2019 vedla Jana Koželská, předsedkyně, v Olomouci v RCO výborovou
schůzi NRZP Olomouckého kraje.
Dne 22. 11. 2019 se konala XI. Vědecko -vzdělávací schůze u příležitosti dne CHOPN
(Český občanský spolek proti plicním nemocem) v sále přednáškového Lékařského
domu v Praze, které se za ARCUS - OC zúčastnila Ludmila Viternová.
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XIV. ročník onkologického kongresu Znojmo, Loucký klášter 4.10. - 5.10.2019
Prakticky ve stejném termínu jako v loňském roce proběhl v Louckém klášteře již XIV.
ročník Onkologického kongresu. Zejména lékaře ale také sestry a další nelékařské pracovníky přitáhla taková jména, jako jsou profesor Pavel Pafko, předsedkyně zdravotního výboru PSP ČR profesorka Věra Adámková, nebo přední český radiolog a člen PSP ČR
profesor Vlastimil Válek. I ostatní přednášející většinou představují špičku ve svých oborech nejen v České Republice. Jako obvykle se k účasti i letos přidali onkologové a radiologové ze Slovenské republiky. Pro zajímavost, jako dnes již slovenský host se aktivně
prezentoval bývalý český ministr zdravotnictví MUDr. Jozef Kubinyi.
Prezident kongresu, MUDr. Dalibor Štambera, přisuzuje rostoucí zájem o akci nejen
účastí špiček, ale také specifickému individuálnímu přístupu k účastníkům a přednášejícím, kteří zde najdou prostor k užším debatám, což jim umožňuje nejen společný večerní program, ale také celodenně připravené zázemí. Jak řekl, jen jej mrzí stále relativně menší zájem znojemských zdravotníků. Přitom na kongres zavítali zájemci i z Prahy,
Plzně a dalších regionů ČR.
Specifikou kongresu je také účast onkologických pacientů, kterou již tradičně zajišťuje
ARCUS – onko centrum, z.s.. v rámci Edukačního pacientského programu ONKO. „Zdálo by se, že odborné přednášky by mohly být pro tyto zájemce málo srozumitelné, ale o
to více jsou překvapující pro účastníky jejich relativně fundované dotazy ve společných
diskuzích“, říká Jana Koželská, předsedkyně. Pro odborníky jde také o zajímavou zpětnou vazbu, se kterou se na jiných akcích nesetkávají.
I v letošním roce se osvědčilo členění kongresu do ucelených bloků, kdy si mohli posluchači komplexněji vyslechnout problematiku např. mamologie (nádory prsu) nebo
nukleární medicíny.
Takováto akce se neobejde bez partnerů, a tak pořadatele velmi mrzelo, že nemohli ze
zdravotních důvodů vyslechnout informace ředitele VZP ČR, ing. Zdeňka Kabátka. Tato
pojišťovna je totiž již několik let nejen partnerem, ale také pravidelným aktivním účastníkem. Z tradičních podporovatelů je nutné zmínit také město Znojmo, Pojišťovnu VZP
a.s., společnost ICZ a z nových především Českomoravskou komoditní burzu Kladno.
Organizátoři kongresu:
Sponzoři kongresu:
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Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2019 z dotace MZ ČR
Místo
Karlovy Vary, Sanatorium Kriváň
– pobyt nebyl dotován
Harrachov, Hotel INN
Hotel Jizerka 4, Kořenov, Jizerské hory
Karlovy Vary, Sanatorium Kriváň
Harrachov, Hotel INN
Celkem

Termín

Počet
onko z
dotace

celkem

23. 03. – 30. 03.

0

21

01. 09. – 08. 09.
08. 10. - 15. 10.
25. 10. - 01. 11.
03. 11. - 10. 11.

22
18
34
18
92

30
24
42
23
140

Přehled rekondičně vzdělávacích pobytů v roce 2020 z dotace MZ ČR
Místo
Karlovy Vary, Sanatorium Kriváň
Harrachov, Hotel INN
Kutná Hora, Hotel Mědínek

Termín
25. 03.–01. 04.
22. 08. – 05. 09.
08. 11. - 15. 11.

Počet
onko
35
40
25

VS
1
2
3

Rezervace pobytů v roce 2020 je na základě zaplacené zálohy ve výši 2100 Kč , VS Vaše
rodné číslo. Specifický symbol podle vybraného pobytu na účet ARCUS - onko centrum,
z.s.,. FIO BANKA Olomouc: 2700226536/2010.
V případě neúčasti tato záloha propadá. Pokud si zajistíte náhradníka, je storno poplatek 200 Kč a částka 1900 Kč se Vám vrací. Bližší informace podá Jana Koželská.

Benefiční akce venkovní areál Olše v Července u Litovle
20. 7. 2019
Tradiční benefiční akce Rockové léto proběhla ve venkovním areálu Olše v Července u Litovle
v sobotu dne 20. 7. 2019. Zájemci zde mohli využít zdarma stanování a areálu již od pátku. Akce
začala již ve 13,00 hod. V programu vystoupily kapely: Kapela ORTEL, Headfire, RIMORTIS, MENHIR, Penzistor, Alžběta, Absolut Deafers, Motorband a Adversarios - ohnivá show.
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ARCUS – onko centrum, z.s.
Adresa:
Bankovní spojení:
Předsedkyně:
Mobil:
E-mail:
Webové stránky:
Přihlášky na kongres:

Ješov 24, 783 24 Luká
FIO Banka: 2700226536/2010
Jana Koželská
603 533 288 T-Mobile
jana.kozelska.arcus@email.cz
http://www.arcus-oc.org
arcus.onko@email.cz

ARCUS – onko centrum, z.s., Informační místo Česká Lípa, Liberecký kraj
Adresa:
E-mail:
Kontaktní jméno:
Mobil:

Žižkova 231, 470 06 Česká Lípa
arcus.onko@email.cz
Anna Koželská
728 246 429

Lymfocentrum Karlovy Vary, Karlovarský kraj

MUDr. Milena Wittnerová, Východní 16, 360 20 Karlovy Vary, telefon: 353 225 060
Členské příspěvky. Od 1. 1. 2008 je minimální roční členský příspěvek 300 Kč. Úhradu členského
příspěvku doporučujeme provést bankovním příkazem výhradně na náš níže uvedený účet, kdy
variabilním symbolem je rodné číslo člena. Bankovní spojení ARCUS – onko centra, z.s.:

Fio banka číslo účtu: 2700226536 kód banky 2010.
Platbu členského příspěvku můžete také provést složenkou viz vzor:
300
2 7 0 0 2 2 6 5 3 6
2 0 1 0

300
Třistakorun

ARCUS - onko centrum, z.s.
Ješov 24
783 24 Luká

114

0 3 7 9

ARCUS - onko centrum, z.s.
Ješov 24
783 24 Luká
2700226536/2010
0379

ARCUS – OBČASNÍK spolku ARCUS – onko centrum, z. s.;
ISSN: 2464-8043
Vydavatel: ARCUS – onko centrum, z. s., Ješov 24, 783 24 Luká
Mobil: 603 533 288. E-mail: jana.kozelska.arcus@email.cz.
Webové stránky: www.arcus-oc.org.
0 3 0 0
Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice. Uzávěrka: 2. 12. 2019. Náklad 500 kusů.
Určeno pro interní potřebu ARCUS–onko centra, z. s. Ješov.
Tento časopis vyšel v rámci projektu Edukační pacientský program ONKO, který je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené.
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Dárci, kteří nás podpořili v roce 2019
Seznamy dárců jsou podle jednotlivých benefičních akcí a kongresu také na
www.arcus-oc.org.
Dárci a partneři 2019
Úřad vlády České republiky a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Obecní úřad Červenka
JEŽEK SOFTWARE s.r.o.
a další, kteří nechtěli být zveřejněni nebo jsou uvedeni u jednotlivých akcí.
Dárci benefiční akce 20. 7. 2019 Červenka u Litovle
Kapela ORTEL,Headfire, RIMORTIS, MENHIR, Penzistor, Alžběta, Absolut Deafers,
Motorband a Adversarios - ohnivá show, Obec Červenka,
Pivovar Černá hora, BEAR EUROPE s.r.o. Praha, SUQESTO s.r.o. Olomouc,
Fontána Kroměříž, Uničovská pekárna, MADE Group, ZD Újezd u Uničova,
Catering K. Kupková Uničov, Jan Vavrda Červenka, Makovec a.s. – maso, uzeniny,
VRTAL Olomouc, PRIMA PACK Olomouc, Ludvík 21, SDH Uničov, Zelenina Pešek, dobrovolníci ARCUS – OC, ZD Ludmírov, OSA, Jednota Zábřeh- Coop Loštice, Pavel Surma,
Tetování Ševčíková, Heineken, PESTAN, Alibona Litovel,
Rakovský minipivovar, Jaromír Drábek.
		

Mediální partneři:
Pavel Surma,
IC Olomouc Horní náměstí,
TIC Litovel,
www nejlepší adresa,
Furtovník.cz,
Hudební knihovna.
Těmto patří poděkování i dalším všem
dobrovolníkům,
kteří nechtěli být zveřejněni, za pomoc formou služeb a za materiální pomoc.
Na poskytnuté dary a příspěvky vystavíme pro
daňové účely potvrzení či darovací smlouvy.
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Foto Harrachov, hotel INN 3.–10. 11. 2019
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Foto Karlovy Vary 25. 10.–1. 11. 2019
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Foto Karlovy Vary
25. 10.–1. 11. 2019
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Foto Harrachov,
hotel INN
3.–10. 11. 2019
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