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   Výroční členská schůze 

 

14. února 2014 se uskutečnily v našem klubu 

stomiků okresu Nový Jičín nové volby. Ty však 

předcházely  přípravou nových stanov, které 

musely být v souladu s novým 

platným občanským zákoníkem. O změnách 

které se týkají občanských sdružení se hodně 

diskutovalo i na předešlých zasedáních 

Českého ILCO. Pro laika byla tato situace zcela 

nepřehledná. Proto jsme rádi, a  děkujeme, že 

s vypracováním stanov a s celkovou realizací 

změn nám pomohla  JUDr. Hana Masaříková. 

Byli jsme rádi, že nás na naši schůzi navštívila 

i Ing. Marie Ředinová předsedkyně českého 

ILCO, která se v den konání naší schůze 

účastnila v Olomouci i semináře  

,,spolky v roce 2014‘‘.  

 

Foto: členové nově zvoleného výboru spolku 

Kovařík, Ing.Marařík, MUdr. Přádová, Ing. Ředinová 

(host), Tučný,  Horníčková, Fraiss,   Hanzelková, 

Kubínek.  

Dne 5.dubna povolil  zapsat změny  do 

spolkového rejstříku krajský soud v 
Ostravě. Jedna ze změn je i nový název 

spolku    

ILCO Novojičínska spolek stomiků . 

 

 

 

 

 

 

 

  Předvelikonoční  procházka 

 

Dne 12. dubna 2014 jsme pořádali první 

setkání již pod novým názvem spolku - ILCO 

Novojičínska spolek stomiků. Sraz účastníků 

z Ostravy, Opavy, Přerova a Nového Jičína 

byl v devět hodin v obci Veřovice. Ranní 

mlha zahalovala vrcholek Velkého Javorníku 

na  jehož vrcholu se tyčí od roku 2013 

dřevěná  26 metrů vysoká rozhledna. To byl 

náš cíl na půl cesty, a tak jsme se vydali po 

značené turistické trase na asi 7 Km pochod 

k rozhledně. Pro ty, kteří  ze zdravotních 

důvodů nemohli  jít pěšky, bylo zajištěno 6 

aut s povolením výjezdu až na 

vrchol. Zhruba po dvou 

hodinách chůze jsme zdolali  

společné foto účastníků před rozhlednou 

nejvyšší bod  Veřovických vrchů Velký 

Javorník ( 918 m. n. m.). Většina z 54 

účastníků sešla o pár metrů níže, kde si 

mohli v turistické chatě odpočinout a nabrat 

nové síly ještě k výstupu na rozhlednu a 

poté i zpáteční cestu dolů do Veřovic. I když 

sluníčko už pěkně hřálo přece jen z 

rozhledny nebyla ideální viditelnost . To 
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však  nikomu moc nevadilo, jelikož takové 

setkání stomuků je přínosem nejen udělat 

něco pro své zdraví, ale hlavně dozvídat se 

nové informace a přebírat cenné zkušenosti 

se života se stomií. Byli jsme proto rádi, že 

jsme mezi námi mohli poprvé přivítat i pana 

Škeříka J., který  ač byl krátce po 

operaci, vyšel půlku trasy pěšky, za což 

sklidil potlesk ode všech přítomných.  dostali 

informace o následujících  chystaných 

akcí spřátelených spolků. Poděkování patří 

všem, kteří se zúčastnili a hlavně podíleli na 

přípravě a realizaci akce. Konečným cílem 

naší procházky byla restaurace U Hyklů, kde 

bylo připraveno malé pohoštění, a každý 

zúčastněný dostal malé překvapení v podobě 

perníkového velikonočního vajíčka. Byl i 

dostatečný prostor k besedování , a  také 

jsme dostali informace o následujících  

chystaných akcí spřátelených spolků.  

                                         B. Tučný 

    Čistá voda - čistá mysl  

 

Přijali jsme pozvání našich přátel - Slezského 

klubu stomiků Opava na jimi pořádanou 

exkurzi  do podniku Sm VaK - úpravny vody ve 

Vítkově - Podhradí, která se konala 12.května 

. 

 

 Provozní budova a celkově celý areál je stále 

dokladem velkolepého projektu průmyslové 

technické architektury z let 1954 - 1962 

architekta Kainara. Na průčelí je umístěno 

poslední  monumentální dílo národního umělce 

sochaře Vincence Makovského z cyklu"Voda v 

našem životě"  Objekt je posazen v malebné 

krajině Vítkova a i když  slouží přes 50 let, je 

stále dobře funkční a postupně některé 

programy  jsou řízeny digitálně. Vodu 

zpracovává z Kružberské přehrady, veškeré 

biologické, mikrobiální části a jiné nečistoty 

jsou vysráženy síranem hlinitým - do vloček, 

dále voda je upravována  chlorem a naprosto 

nezávadná teče 3. větvemi  v podzemí  v 

žulovém tunelu do Ostravy a Havířova.  

Úpravna vody z Frýdlantu n.O. - Nové Vsi 

upravuje vodu z přehrady Šance a tato voda z 

Beskyd je nejkvalitnější. Až otevřete doma 

vodovodní kohoutek a dáte si náš domácí 

tekutý minerál - vodu, pozvedněte sklenici a 

připijme si "NA ZDRAVÍ". Po společném obědě 

v kempu Podhradí jsme si prohlédli zříceniny  - 

doslova ruiny hradu VIKŠTEJN na kdysi 

strmém skalnatém ostrohu. Býval to  ve 13. 

století obrovský obranný hradní komplex, 

postavený panem Vítkem z Kravař, aby 

ochraňoval opavské knížectví. Nevraživost 

tehdejších mocných se podepsala na tomto 

hradu, neboť v 17. století jej nechal tehdejší 

zemský velitel Gonzaga vyhodit do povětří. 

Osud hradu byl zpečetěn a ponechán osudu do 

dnešních dnů. Zachovaly se jen části vysokých 

hradeb  se slepými okny, podzemní velké 

sklepy a věžička s nádherným výhledem na 

lesy  Nízkého  Jeseníku 

                                         Mgr. A. Štefková 

  Český  den proti  rakovině  2014 

14. května to upršené počasí za moc nestálo, 

přesto rozdávání kytiček na srdci zahřálo. 

ILCO Novojičínska spolek stomiků se také účastnil, 

spoustu lidiček na trhu v Odrách oslovil. 

V letošním roce se 18. ročníku celostátní 

sbírky aktivně zůčastnili i naši členové. Cílem 

sbírky je preventivně působit na širokou 

veřejnost prostřednictvím letáků s 

informacemi, tentokrát na téma prevence 

nádoru plic. A za nabízené kvítky měsíčku 

lékařského získat finanční prostředky na boj 



 
- 3 - 

proti rakovině na nádorovou prevenci, zlepšení 

kvality života onkologických pacientů, podporu 

onkologické výchovy, výzkumu a vybavení 

onkologických center. 

  

Poděkování patří Josefu a Heleně Páterovým i 

Anně Horníčkové, kteří prodejem  300 kusů 

kytiček  a tím získali částku 2 125 Kč .  

Tato částka byla využita jako finanční  příspěvek pro 

naše členy, kteří se účastnili rekondičního pobytu v 

Rožnově p. Radhoštěm. Tento pobyt organizoval  Slezský 

klub stomiků Ostrava. 

                                                   B.Tučný                                                                                                                                                                                                                                   

.  

Trojsetkání 2014 - Bojnice 

   

 

24. a 25. května jsme se zůčastnili společně 

se skupinou členů spřátelených klubů stomiků 

Ostrava, Opava a Přerov mezinárodního 

setkání stomiků na Slovensku v Bojnici. Bylo 

to již jubilejní 10. setkání  Slovensko - Polsko- 

České spolupráce. A nyní se poprvé připojili i 

stomici z Maďarska.  

 

 

Krátké video z trojsetkání zde 

 

Tato fotografije uspěla ve fotosouteži na téma Bojnice 

očima seniorů  na 3. místě   

Soutěž vyhlásilo SDČR Klano  info. zde 

     Rekondiční pobyt 

Luhačovice 

 

Ve dnech 30. 5 - 5.6. 2014  měli někteří naši 

členi možnost zúčastnit se rekondičního pobytu 

v lázenském městečku Luhačovice. Tento 

pobyt zrealizoval klub stomiků Přerov. 

Součástí pobytu byly i lázeňké procedů, 

procházku po okolí, celodenní výletní plavba 

po Baťovém kanálu. a nechyběl ani 

společenský večer s hudbou.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jrRy4K_MaGA
http://www.sdcr.cz/fotoalbum/akce_-udalosti/vyhodnoceni-fotosouteze----bojnice-ocima-ceskych-senioru---/#photo_1296
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      Jen se lidi dívejte,  

 

 co je zajímavých a krásných míst v 

Moravskoslezském kraji. Letní červencové 

poznávání ILCO Novojičínska - spolku stomiků 

bylo nasměrováno do oderského regionu za 

cennou pamětihodností - VODNÍ MLÝN 

WESSELSKÝ - v Loučkách u Oder. Je to vzácná 

památka s dosud funkční mlýnskou 

technologii, má za sebou několik století, vznik 

se datuje rokem 1545. Původní vlastníci 

kontinentuálně pokračovali v držbě mlýnského 

objektu a rod Wesselských se staral o chod 

mlýna více než 200 let. Po vysídlení Němců v 

r. 1946, pokračuji ve vedení a držbě rodina p. 

Pazdery. Mlýn spravuje dcera p. Pazdery p. 

Věra Králová a manželem Jaroslavem. Nelze 

vypsat vše, co je v tomto historickém objektu 

uchováno, ale poznání dává vědění a tedy je 

to námět na výlet do zeleného údolí řeky Odry, 

které je i poutním místem  se zázračnou 

uzdravující vodou v Maria skále va Spálově. 

Místní historické  záznamy uvádějí zázračná 

uzdravení raněného vojáka v bojích  Švédů za 

30. leté války, který úpěnlivými prosbami a 

omýváním ran vodou z pramene ve skále, kde 

se ukrýval, se uzdravil a navrátil se k rodině 

do své domoviny, zatím, co jeho zranění dva 

další druhové se jeho víře v uzdravení 

posmívali, domova se nedočkali. Zázračná 

voda údajně vyléčila i nemocné děti, další lidi a 

dokonce v těch místech byly lázně, hojně 

navštěvované. Ale to vše časem zapadlo, 

Překvapením bylo pro nás poutní procesí  

mladých i starších lidí putujících pěší z Fulneka 

na Českomoravskou vysočinu a cestou se 

zastávkami na poutních místech, tedy i v Maria 

skále. Se zpěvy pokračovali v červencovém 

parnu týdenní 200 km trasu. Naši zdatnější 

členové jak novojičínští, tak opavští a přerovští 

zvládli 7 km procházku stezkou Švédská skála 

. V Klokočově  vrestauraci ZVONIČKA  jsme se 

sešli ke společnému obědu, oddechu, 

občerstvení a hlavně k pobesedování. Vždy je 

o čem hovořit, co je doma nového, jak co 

roste na zahrádce, co trápí a s čím se kdo 

potěšil. Jsou to banality? - ano, jsou, ale nám 

všem - stomickým přátelům jsou blízké a 

řešíme si své vzájemnosti. A právě to je to 

pravé koření, které dává stomikům chuť 

překonávat a zdolávat , co nemoc přináší.  

 

další fotografie zde 

Díky za pohodovou sobotu 19. července 

2014.                           

                                          Mgr. A. Štefková 

   Setkání v Hustopečích n. Bečvou 

 

V sobotu  2.srpna 2014 proběhlo v městysi 

Hustopeče nad Bečvou setkání  stomiků 

sdružujících se v 

regionálníchspolcích   Ostravy, Opavy a Novém 

Jičíně. 

 

Foto z nádvoří zámku 

 krátké video zde  Fotky zde 

Krátce po deváté hodině byla na zahájení 

akce vystřelena rána z historického kanónu. 

Před tím však všichni přítomní byli proškoleni, 

jak si uchránit před ohlušující ránou sluch. 

http://stomici.galerie.cz/6332667-odry-19-7-2014
https://plus.google.com/u/0/photos/116196061199603721021/albums/6047485964899051297/6047485967863289794?pid=6047485967863289794&oid=116196061199603721021
http://stomici.galerie.cz/6332715-hustopece-n-b-2-8-2014
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Neboť by si pak jen stěží mohli užít připravený 

kulturní program, který je čekal na nádvoří 

zámku v podání pana M. Koutného a T. 

Hampla, členů divadelního studia BEZ KLIKY 

.  Poučný  a zábavnou formou podaný 

výklad  o historii ražby mincí i historii střelných 

zbraní se všem moc líbilo a někteří měli i 

možnost si dobové rekvizity 

vyzkoušet. Jakmile serozptýlil kouř po 

poslednímvýstřelu,bylijsmepřivítáni průvodcem 

panem S. Kolárem, který nás doprovázel při 

prohlídce řeznického muzea rodinné firmy 

Váhala a také zámeckým sklepením ve kterém 

je Lapidárium s expozicí fragmentů 

původních  renesančních arkád. K oběma 

expozicím nechyběl odborný výklad a po malé 

ochutnávce uzenářských výrobků jsme 

navštívili i goticko-renesanční Kostel Povýšení 

sv. Kříže, kde nás přivítal pan A. Zemánek aby 

nám jako pamětník ze své učitelské profese 

povyprávěl zajímavé události vztahující se k 

Hustopečím. Dozvěděli jsme se i o nedávné 

rekonstrukci varhan jejichž tóny 

neodmyslitelně patří ke každé události v 

kostele. Většina z padesáti účastníků ráda 

přijala nabídku podívat se na druhý kůr na 

varhany z blízka a za hudebního doprovodu 

varhaníka pana Zemánka  si i 

zazpívat duchovní píseň. Byl to opravdu 

nevšední zážitek.Chvilku před obědem, který 

nás čekal v restauraci Sokolovny jsme čas 

vyplnili prohlídkou 14 barokních soch 

na ohradní zdi okolo kostela a pan Doc. 

RNDr  P. Kreml, CSc předseda Slezského klubu 

stomiků Ostrava  ještě přidal své vyprávění 

jako Hustopečský rodák. O kulturní tečku 

sobotního dopoledne se postaral opět pan 

Zemánek jenž nás pozval do zkušební 

místnosti dechovky, kde jsme si společně 

zazpívali lidovky. Po obědě jsme se vydali na 

hřiště, kde jsme si zahráli pétanque. Ani 

úmorné horko nezabránilo účastníky změřit 

své síly v turnaji mezi spolky stomiků. Z 

vítězství se nakonec radovalo družstvo 

Ostravy, na druhém místě se umístnilo 

družstvo Opavy a na třetím místě bylo 

družstvo Nového Jičína, které celé setkání 

stomiků pořádalo.Poděkování náleží také paní 

starostce Ing. J. Vozákové za poskytnutí 

zázemí na zámeckém nádvoří. Paní L. Těšické 

za zprostředkování průvodce s odborným 

výkladem. Panu Ing. J. Hýžovi za poskytnutí 

hřiště na pétanque. Také moc děkujeme, že 

nám pan P. František Antonín Dostál 

zpřístupnil kostel. 

Článem v tomto znění byl publikován ve zpravodaji městyse 

Hustopeče nad Bečvou 

                                                  B. Tučný 

 

   Den sociálních služeb 

 
 Ve středu 10.září 2014 proběhl na 

Masarykově náměstí v Novém Jičíně 5. ročník 

Dne sociálních služeb, letos s podtitulem „ 

Vzájemně se poznejme“.Na akci se 

prezentovalo 26 organizací zajišťujících různé 

sociální služby, resp. organizací s úzce 

navazující činnosti na sociální oblast. 

Prezentující se organizace tak měly možnost 

se navzájem seznámit s činnosti druhých. 

Toho využil i náš předseda, který obešel 

všechny stánky a přinesl si spoustu informací o 

nich 

 

. 

Náš spolek se prezentoval souborem fotografií 

(tabla) z činnosti spolku za poslední dva roky, 

na stolku jsme měli ukázku zpravodajů a 

časopisů vydávaných pro stomiky a kontaktní 

údaje na náš spolek. Že se o nás málo ví, nás 

přesvědčilo mnoho návštěvníků našeho stánku 

s dotazem „co to ta stomie je ?“ Tak jsme 
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vysvětlovali, a předávali kontakty.V rámci akce 

se na podiu v hodinových intervalech 

uskutečňovaly kulturní vystoupení zdravotně 

postižených občanů. Nejzajímavějším bylo 

vystoupení žáků Základní školy pro sluchově 

postižené z Ostravy s pořadem „Tiché zpívání“. 

Vydařenou akci ukončila zvonkohra v podání 

účastníků a pořadatelů Dne sociálních    

                                         M. Kovařík 

 Rekondiční pobyt Rožnov p. R. 

 

Ve dnech 24.-28. 9. 2014 se  opět někteří 

členové našeho spolku mohlu zůčastnit 

rekondičního pobytu v hotelu Relax v Rožnově 

p. Radhoštěm. Hotel Relax nabízí kvalitní 

ubytování ve dvoulůžkových pokojích s 

příslušenstvím,k dispozici jsme měli 

přednáškové klubovny i pěkný sál pro pořádání 

společenských večerů. Je zde rovněž široká 

nabídka rehabilitací a každý účastník si mohl 

zvolit různé druhy masáží, perličkové či jiné 

koupele a hojně se využíval také pěkný 

hotelový bazén. Ani letos nechybělo cvičení 

PILATES s nadšenou instruktorkou Terezkou. 

Samozřejmou součástí programu rekondic jsou 

prezentace firem. S novinkami svého 

sortimentu pomůcek pro stomiky se ve třech 

dopoledních blocích postupně představilo 

celkem devět firem. Zájemci mohli konzultovat 

své problémy a komplikace při ošetřování 

stomie a získat vzorečky. Tyto prezentace jistě 

ocenili zvláště noví stomici. Odpoledne jsme 

věnovali vycházkám do okolí. Ve čtvrtek jsme 

si prohlédli nově postavenou Jurkovičovu 

rozhlednu, v pátek navštívili soukromý 

Rožnovský pivovar a Společenský dům, v 

sobotu se vydali na Pustevny a odtamtud 

pěšky na Radhošť. některé odradilo nejisté 

počasí, ale kdo to riskl, nemusel litovat. 

Nakonec vysvitlo i sluníčko a přírodanám 

nabídla kouzelné a zajímavé pohledy do 

krajiny. Někteří se šli podívat do městečka, 

kde probíhaly Svatováclavské slavnosti. 

Přestože počasí nám tentokrát nenabídlo babí  

léto, nikdo se nemusel nudit a každý si mohl 

zvolit svůj program.  

Tento text je převzat ze zpravodaje Slezského klubu 

stomiků Ostrava, Autorka :A.Nečasová, jednatelka klubu Ostrava 

 

Tyto vícedenní rekondiční pobyty jsou 

obvzláště vhodké pro nové stomiky, aby si 

mohli vyzkoušet pobyt mino domov a tak si 

zvýšit své sebevědoní, což je základem pro 

znovuzařazení do běžného života. 

Tento pobyt byl našim členům uhrazen z 

prostředků grantu M.ú. města Nový Jičín a 

města Odry   

Děkujeme taktéž organizátorům pobytu . 

      Setkání v Kopřivnici 

 

9. října jsem se sešli v Kopřivnici před 

budovou Technického muzea Tatry, kde jsme 

měli naplánovanou prohlídku. Více fotografii zde 

 

http://stomici.galerie.cz/6362985-koprivnice-9-10-2014
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Našim průvodcem byl pan R. Zátopek, který 

svým poutavým výkladem nás provedl nejen 

celou expozicí, ale i nedávnou historii 

technického umu světoznámého 

automobilového závodu Tatra ve kterém se 

vyráběly i osobní automobily a nyní automobily 

nákladní. Technických památek jsem si užívali 

dostatek, ale měli jsme naplánováno poznávat 

Kopřivnici i z jiné stránky. Vydali jsme se na 

procházku Lašskou naučnou stezkou, která nás 

vedla kolem  posledního zachovalého stromu 

způvodního stromořadí, které lemovalo cestu k 

hradu Šostýn. Stáří této Lípy se odhaduje na 

více jak 150 let. Cesta Motýlím údolím začala 

stoupat a zanedlouho jsme vyšli skoro 13 m. 

vysoké rozhledně nesoucí název po českém 

básníku Petru Bezruči . Z Bezručovy vyhlédky 

je krásný pohlen na město kopřivnice, 

vápencový lom Štramberk a kopec Bílou horu 

na němž stojí větší rozhledna.při zpáteční 

cestě jsme se ještě chvíku zastavili u 

Jasníkove studánky, ta jsem jmenuje po 

zdejším rodáku Adolfu Jasníkovi .Závěr setkání 

se odehrával v Bowling centru u koupaliště, 

kde jsem s většinovou účastí obsadili na 

hodinu všechy čtyři bowlingové dráhy. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to za 

skupinu žen získala nejvyžší skore Eva 

Škeříková a z mužů se stal nejůspěšnější Josef 

Škeřík.Tak to potom nezbývá jen dotat, ať 

manželům Škeříkovým se i nadále velmi dobře 

vede i v osobním životě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Život bez omezení  

 

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 se konala 

v Praze závěrečná konference Českého ILCO k 

dvouletému projektu „ŽIVOT BEZ OMEZENÍ - 

zintenzivnění mezinárodní spolupráce, na který 

byl získán grant Evropské únie. Obsahem 

projektu byla výměna zkušeností s Deutsche 

ILCO a SLOVILCO, což jsou obdobná 

pacientská sdružení v Německu a na 

Slovensku, v oblasti péče o stomiky a 

porovnání, jak dobrá péče pomůže k návratu 

do zaměstnání osob se zdravotním postižením. 

Část projektu byla zaměřena na zjišťování 

podmínek v předoperační a následné péči v 

České republice ve srovnání se zahraničím. 

Závěrečné konference se samozřejmě 

zúčastnili předsedové partnerských organizací 

a dále předsedkyně ILCO sdružení ze Srbska, z 

Bosny a Hercegoviny, z Rakouska a z Dánska. 

Konferenci ve své řeči pozdravila i prezidentka 

Evropské asociace stomiků paní Ria Smeijers - 

Norsko, která vyzdvihla především velký zájem 

24 členů EOA o podrobnosti a konečné 

výsledky projektu představeného na kongresu 

EOA v Krakově v květnu 2014. Mezi 

evropskými zeměmi jsou rozdíly v péči o 

pacienty se stomií a v dostupnosti stomických 

pomůcek, což tento průzkum poprvé otevřeně  

    Společné fotografie účastníků konference,    další foto zde 
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ukazuje. „Cílem projektu je zlepšit postavení 

stomiků ve společnosti, informovat o jejich 

uplatnění na trhu práce a navázat spolupráci 

se zaměstnavateli v ČR. Výsledky z průzkumu 

v rámci projektu zanalyzujeme a pokusíme se 

ve spolupráci se zkušenými stomasestrami 

využít pozitivní zkušenosti našich stomiků a 

stomiků ze zahraničí a sestavit standardy péče 

o stomiky a ty pak prostřednictvím státních 

institucí prosadit do všech nemocnic“ – řekla 

předsedkyně sdružení České ILCO ing. Marie 

Ředinová. Zjištění z projektu jsou komplexně 

zahrnuta v „Závěrečné zprávě“ a v „Manuálu 

pro zaměstnavatele OZP, stomiky a 

zdravotníky“. Materiály lze nalézt na webových 

stránkách Českého ILCO www.ilco.cz. Stránky 

www.facebook.com/stomik.cz jsou určeny 

především pro mladé stomiky, jejich rodiny a 

přátelé, a měly by sloužit především k 

vzájemné podpoře při návratu do 

plnohodnotného života.  

                                             Kovařík Miroslav 

    Stomici na facebooku   

 
Co to vlastně je ten Facebook ? Snad neuplyne 

týden, abyste někde neslyšeli o fenoménu 

jménem Facebook. Řečeno stručně a jasně: 

Facebook je webový server, který vám 

umožňuje poměrně velmi originálním 

způsobem najít své staré známé – ze školy, z 

minulých zaměstnání zkrátka najít skupinu lidí 

se stejnými zájmy.  I stomicí jsou skupima 

osob se společným zájmem získávat 

informace, které by mohly pomoci vyřešit  

úskalí specifické pro všední dny každého 

stomika nováčka. Proto asi před rokem založila 

mladá stomička Katka profil na facebooku s 

výstižným názvem Stomik.cz 

 

 

 

Skoro ve stejnou dobu a nezávisle na Katce si i 

Věrka založila uzavřenou skupinu Stomici - i 

stomici mají májové dny. Členové v uzavřené 

skupině mají jistě vetší soukromí . Kdokoli 

může vyhledat skupinu a zobrazit její členy. 

Ale jenom členové mohou zobrazit příspěvky. 

To znamená, že tato skupina se liší pouze tím, 

že ostatní lidé uvidí sice kdo v této skupině je, 

ale neuvidí obsah této skupiny.  

Katka má skupinu veřejnou. Kdokoli může 

zobrazit skupinu, její členy a příspěvky. To 

znamená, že skupina je normálně 

dohledatelná. Kdokoliv přijde uvidí obsah 

skupiny a uvidí také kdo v ní je. Proto si myslí, 

že obě skupiny se dobře doplňují. 

Tento článeček prosím berte jako stručnou 

informaci o aktivitách převážně mladších 

stomiků a jistě se přiležitostně objeví 

pokračování na téma socialní sítě a internet.  

 

 

 

    První stomický kalendář 

 

A jak vznikl nápad takový kalendář nafotit? 

První impuls byl na již zmińované soc. síti fb. A 

tak několik odvážlivců chtělo ukázat, že život 

se stomií nekončí a  za podpory společnosti 

LIPOELASTIC a.s., která zajistila 

profesionálního fotografa, ateliér, vizážistku a 

kadeřnici se celý nápad zrealizoval v Rožnově 

pod Radhoštěm .Kalendář je s fotografiemi 

dvanácti smělých modelek ,modelů stomiků. 

Navzdory odlišnosti „stomických osudů„ 

Nelinky, Lucie, Marcely, Soni, Mirka, Věry, 

Jarmily, Lucky, 

Magdy, Veroniky, 

Broni a Ivy , spojuje 

tyto lidi životní 

optimismus, radost z 

každého dne a snaha 

podpořit dobrou věc. 

Více o nich prozradí 

fotky ve stomickém 

kalendáři, který si od 

Českého%20ILCO%20www.ilco.cz.%20
http://cs.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://cs-cz.facebook.com/stomik.cz
https://www.facebook.com/groups/660176624038660/
https://www.facebook.com/groups/660176624038660/
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poloviny října můžete zakoupit prostřednictvím 

zákaznické Klokanlinky 800 900 209. Výtěžek 

z prodeje stomického kalendáře věnuje 

společnost LIPOELASTIC a.s. klinikám dětské 

chirurgie v Praze, Brně, Ostravě a Hradci 

Králové 

Článek byl převzat s fb Spojuje nás stomie 

Členské schůzky 

 

V průběhu letošního roku jsme pro naše členy 

připravili čtyři schůzky a to 14. února, 4. 

dubna,20. června a 5. září na kterých se měli 

možnost dozvědět infornace ze sociální i 

zdravotnické oblasti související  se stomiky. 

14.2.2014  Lipoelastic 

 

 

 

 

 

 

4.4.2014 Dansac 

 

 

 

 

 

 

5.9.2014 Coloplast 

 

 

 

 

 

 

Kniha o stomicích 

 

Byla vydána nová kniha s 22. příběhy stomiků 

s výstižným názvem    Ať žijí 100mici. 

 

Tato kniha vznikla během realizace projektu 

spolufinancovaného Evropským fondem ŽIVOT 

BEZ OMEZENÍ- LIFE WITHOUT LIMITES 

 Jejím cílem je informovat o životě lidí s 

vývodem v České republice a Slovenské 

republice. Ukázat, že se stomií žije mnoho lidí, 

dokázali zvládnout onemocnění a vrátit se zpět 

do života i do zaměstnání. Knížka má 

psychicky podpořit ty, kteří již stomii mají. 

Dodat jim odvahu a nabídnou pomoc, kterou 

najdou ve sdružení stomiků. 

 

 

 

https://cs-cz.facebook.com/stomici
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Poslední setkání  tohoto roku 

se bude konat 30.12.2014 

 

Jste srdečně zváni na tradiční 
předsilvestrovskou procházku na Svinec 
 ,, Chodníček Václava Bártka´´ .  
Sejdeme se v úterý 30. prosince 
 2014 v 11:00 hod .  
v lyžařské chatě Svinec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       rekapitulace loňského setkání 

 
30. prosince byl krásný slunečný den, 

bylo by škoda sedět doma jen. 

A tak s velkou úctou k tradici, 

na Svinci se stomici . 

Sešlo se nás tam vskutku dosti 

cestou na kopec jsme protáhli kosti. 

Tam výhled po kraji byl nádherný, 

však zážitek  to nebyl jediný. 

U křížku se společná fotka pořídila, 

a vzápětí  i rachejtle odpálila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cesta dolů byla ještě před námi, 

někteří i k oční studánce spěchali. 

U oční studánky ledově studená voda, 

 potěší poutníka i sil mu dodá. 

Cíl  procházky byl již na dohled, 

v motorestu na nás čekal i oběd. 

Tak jako přátelí se talíř s příborem, 

My měli kuřecí řízek s bramborem. 

Manžele Páterovy je třeba pochválit, 

že vydané kalorie se mohlo zpět doplnit. 

Co však na závěr musím s radostí dodat, 

bez Vás účastníků by se žádná akce nemohla ani 

konat. 

 

 
 

 

 

 

 

http://foto.mapy.cz/231934-Lyzarska-chata-Svinec

