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  Koordinační schůze 2015   
 

 V Odrách dne 14. ledna. 2015 náš spolek 

připravil koordinační  schůzi, které se 

zůčastnili členové výborů spolků  Ostravy, 

Opavy, Přerova a Nového Jičína. Cílem 

schůzky bylo rozvržení termínů více než 20-ti 

akcí, které jednotlivé spolky stomiků měly 

připraveny na rok 2015. Úvodem jsme si 

zahráli přátelský turnaj v bowlingu. 
Vyhodnoceni soutěže bylo následující: 

1. Horníčková (128 b.)N. Jičín 
2. Elbl (117b.) Opava    
3. Vančura (117b.)Přerov                                                
 

     

                                                   Bronislav Tučný 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Euroklíč  už  i  v našem kraji 

 

Regionální pracoviště Národní rady osob se 

zdravotním postižením ČR pro 

Moravskoslezský kraj nás informovalo o 

možnosti distribuce euroklíčů také v našem 
městě.  

 

Euroklíč může zdarma získat každý držitel 

průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, 

onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou 

sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 

nespecifickými střevními záněty: Crohnovou 

chorobu a ulcerozní kolitidou a močovými 

dysfunkcemi, který má bydliště v 

Moravskoslezském kraji. Uvedené cílové 

skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a 

čisté prostředí, což uzavřený prostor 
Eurozámkem lépe zajistí.  

Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou 

dostupnost veřejných sociálních a technických 

kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých 

a schodišťových plošin apod.) osazených 

jednotným Eurozámkem.Také rodiče dětí do tří 

let si mohou euroklíč dlouhodobě zapůjčit 

prostřednictvím Sítě mateřských center. 

Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás v 

ČR je již osazeno eurozámkem přes 650 míst 

(např. na úřadech, nádražích, čerpacích 

stanicích, v obchodních centrech apod.). Proto 

jsme pozvali na naši členskou schůzi dne 6. 
února i pana P. Niemce, který je pověřen 
distribucí euroklíče v našem regionu.  

 

 

http://www.eurokeycz.com/
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Naší členové se zajímali o získání euroklíče již 

před několika lety ovšek tento projekt probíhal 

postupně v jednotlivých regionech. Proto jeho 

získání bylo možné až počátkem letošního 
roku.      

                                            Bronislav Tučný 

  

  Vítání jara v Novém Jičíně 

 

 

27.března. 2015 ILCO Novojičínska  spolek 

stomiků pozval na letošní první jarní  setkání 

do Nového Jičína, své přátele - stomiky 

Slezského  spolku Ostrava, Slezského spolku 
Opava a spolku stomiků Přerov. 70 účastníků 

se sešlo na náměstí T.G.Masaryka, 

lemovaného historickými měšťanskými domy - 

novorenezančního slohu s barevnými 

fasádami, přímo v Městské památkové 

rezervaci, velmi pečlivě udržované. Svou 

rozlohou 10x10 m je 10x zmenšenou kopií 

rovněž překrásného náměstí v Českých 
Budějovicích, rovněž vyhlášené Městské 

památkové rezervace Prostorné náměstí s 

kašnou, morovým Mariánským sloupem, 

sochou svatého Mikuláše, skulpturou 
"Tančících Kunvalďanů" od F. Barviga, 

obrovskými mosaznými jablky a s nesčetnými 

tryskami "živé vody", truhlíky s voňavými 
jarními květy a množstvím laviček, které 

jakoby zvaly "posaď se a vnímej minulost i 

současnost. Jak uvádí písemná zmínky z r. 

1313, kdy bylo uděleno písemně v královské 

listině Jana Lucemburského městské právo 
trhové, později varečné a další městská práva. 

S klobouky na hlavách (neboť Nový Jičín je 

městem, kde v továrně TONAK se vyrábějí 

klobouky), jsme s  odbornými průvodkyněmi 
informačních služeb města navštívili farní 

kostel Na nebevzetí Panny Marie s bohatou 

liturgickou výzdobou. Při procházce městem 

lze vidět zachovalou malou část městských 

hradeb s baštou, kde má klubové zázemí Klub 

rodákú a přátel Nového Jičína s jeho 

předsedou Pavlem Wesselým, jehož podné a 

inspirativní návrhy značně napomohly k 

navázání družebních aktivních svazků s mnoha 
evropskými městy, k poznávání historie města, 

významných osobností regionu zvláště malířů, 

stavitelů, cestovatelů, kteří v minulosti byli 

novojičínskými rodáky Po poledním odpočinku 
a společném obědě v námi oblíbené restauraci 

Máj a po klubových informacích jsme shlédli 

novou expozici "Generál Laudon" umístěnou v 

tzv. Laudonově domě. Na průčelí domu nad 

loubími je busta rakouského generála Geodona 
Laudona, který v něm zemřel, když se 

nemocen vracel z bitvy u Domašova. 

Propojené místnosti 3. patra v černobílém 

ladění seznamují návštěvníky s životem 
generála od dětství, mládí až po generála, 

který chránil majestát císařovny Marie Terezie. 

Expozice je promyšleně zaměřena i na mládež, 
aby hravým způsobem pomocí GPS našla klíč 

od tajné schránky, kde je ukrytá depeše k 

nalezení pokladu. Výborný nápad a historie se 

usadí v hlavě školáka.. Závěr byl parádní v 

expozici klobouků od sbírání králičích kůží, 
svozy, zpracovávání na plsť a pak na štumpy a 

dál už pracuje fantazie - barva, stuhy, květy a 

málem celé zahrádky na klobouku. To 

všechno, ba ještě mnohem více lze objevit v 
tomto krásném městě v předhůří Beskyd a 

poblíž Moravské brány.   

                                    Mgr. Anna Štefková    

                    

 XI.Trojsetkání stomiků na  

hranici 9. a 10. 5. 2015 

 

Původně příhraniční spolupráce stomiků 

Ostravska a regionu Katowice se rozvinula v 

širší mezinárodní setkání v blízkosti hranic tří 

států.V organizaci jednotlivých setkání se 

pravidelně střídají jednotlivé státy.Po loňském 

setkání v Bojnici byla řada na polských 

stomicích. Organizace se ujala předsedkyně 

klubu v Katowicích Janina Szczepanowska 

(Nina). Polští stomici nemají příliš mnoho 

zkušeností s pořádáním větších klubových 

akcí, na jaké jsme zvyklí my. Vybraný hotel 

Sosna ve Wisle měl už nejlepší léta za sebou, 

http://www.icnj.cz/
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hlavně chyběla restaurace, kde by se daly 

dokoupit nápoje. Akce se zúčastnilo více než 

100 osob, největší byla naše delegace se 43 

účastníky v čele s předsedkyní ILCO paní Marií 

Ředinovou. Slavnostní nástupy musely být 

zredukovány, neboť nás v sobotu odpoledne 

čekala „przejażdżka Ciuchcią MARTUSIA w 

ciekawe miejsca w Wiśle“. Jen několik našich 

členů bydlících blízko hranic vědělo, co je to 

ciuchcią. Jedná se o turistický vláček tažený 

napodobeninou lokomotivy. Byla to nejlepší 

část setkání. Wisla má krásné okolí. Postupně 

jsme se dopravili pod velký skokanský můstek, 

na který se dalo vyjet lanovkou. Pod dojezdem 

skokanů vede tunelem silnice. Pak nás vyvezli 

nahoru k prezidentskému zámečku, prohlídka 

končila v centru Wisly. Hlavním večerním 

programem byla nepřetržitá diskotéka. V 

neděli po ukončení setkání jsme se ještě 

zastavili na Rovnici, která se salašemi a 

kolibami připomíná naše Pustevny. Je to 

opravdu krásné místo. Příští trojsetkání 

organizuje Slezský klub stomiků Opava. Bude 

se konat v hotelu Relax v Rožnově pod 

Radhoštěm 28.-29.5.2016. Věříme, že se 

nám s vaší pomocí podaří připravit zajímavý 

program. 

 

Článek je převzat ze zpravodaje Slezského klubu stomiků 

Ostrava, autorem  textu je doc. Pavel Kreml 

 

     Foto: B. Tučný , účastníci trojsetkání  .                               

Evropské dny kolorektálního 

karcinomu 2015 

 

Ve dnech 29. až 30. května se Brno již 

počtvrté stalo hostitelem mezinárodní 

konference věnované závažnému tématu 

rakoviny tlustého střeva a konečníku. Akce, 
dnes již tradiční, byla založena poslancem 

Evropského parlamentu RNDr. Pavlem Pocem 

ve spolupráci s ředitelem brněnského institutu 

biostatiky a analýz Masarykovy univerzity doc. 

Ladislavem Duškem za podpory Magistrátu 

města Brna. 4. ročníku se zúčastnila široká 

paleta zainteresovaných odborníků a 

představitelů institucí z mnoha evropských 
zemí. Ústředním tématem byl zdravý životní 

styl jako prevence nádorových onemocnění a 

hodnocení nově zavedeného adresného zvaní 
ke screeningovým programům. 

V naší společnosti ve značné míře přetrvává 
úzkost, kterou vzbuzuje obávané slovo 

rakovina, stud, ale i nezájem o preventivní 

akce. Nejspíš i proto, přes zlepšující se trendy, 

úsilí odborných zařízení i občanských iniciativ, 

náleží Česká republika stále k zemím nejvíce 
zatíženým nádorovými onemocněními. 

Ročně je u nás diagnostikováno více než 77 

000 onkologických onemocnění, z toho téměř 

28 000 pacientů umírá. Ke konci roku 2013 

žilo u nás přes 450 000 občanů s vlastní 
osobní zkušeností s nějakým typem nádoru. 

Počty onemocnění rostou přirozeně i s 

ohledem na stárnutí populace, nesporně však z 
důvodu pozdní diagnózy v pokročilém stádiu 

choroby. Kolorektálním karcinomem onemocní 
každým rokem přes 8 000 osob. 

Uvedená čísla by neměla posílit rozšířené 

obavy, ale vést k uvědomění, že nádorová 

onemocnění jsou problémem, který se dotýká 

vlastně každého a nelze před ním přivírat oči.  

Relativně vysoká úmrtnost u kolorektálního 

karcinomu plyne z pozdního zachycení 

choroby. Pacient vyhledá odbornou pomoc až 
při zřetelných potížích, kdy bývá pozdě. 

Zdravý životní styl a životospráva, dostatek 
pohybu či odmítnutí kuřáckého návyku náleží k 

ústředním zásadám prevence. Stále ne každý 

si je také vědom své možnosti bezplatného 

preventivního vyšetření, nebo tuto možnost 

ignoruje. Všichni občané ČR nad 50 let mají 

právo na vyšetření jednoduchým testem 

skrytého krvácení do stolice. Od 55 let i 

http://www.crcprevention.eu/
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primární screeningové kolonoskopie. (Toto 

vyšetření můžeme vnímat jako ne zrovna 

nejpříjemnější, je však krátké a představuje 

především účinnou prevenci možného 

onemocnění.) Screening kolorektálního 

karcinomu, plně hrazený z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění, je u nás v 

rámci ostatních screeningových programů 

dosud tím nejméně využívaným. Rakovina 

tlustého střeva a konečníku náleží přitom 
celosvětově k nejčastějším nádorovým 

onemocněním i k nejčastějším příčinám úmrtí 
z okruhu onkologických chorob! 

V roce 2013 se u nás tohoto screeningu 

zúčastnilo pouze 26% osob z daného věkového 

onemocněním ohroženého okruhu osob. Od 
roku 2014 byl za podpory prostředků z 

Evropské unie zahájen projekt adresného 

zvaní (Obdobně jsou zvány ženy k 

preventivním prohlídkám karcinomu prsu a 
děložního čípku.) 

Pozitivní zprávou je, že věk přežití pacientů se 

prodlužuje, naše republika se ve výsledcích 

onkologické péče přibližuje evropskému 
průměru a je vysoko nad průměrem zemí 
východního bloku. 

Zprávou, ne ta pozitivní je přetrvávající 

nezájem části dospělých o vlastní zdraví. 

Vysoký počet na adresnou pozvánku 

nereaguje. R. Onderka, který v době, kdy byl 

primátorem statutárního města Brna, vznik 

konference podpořil, vidí příčinu v tom, že 

pozvánky se „ztrácí v záplavě reklamních 

materiálů zahlcujících poštovní schránky. – 
„Větší pozornost by tomuto měla věnovat 

média.“ S tím lze jen souhlasit, stejně jako s 

výzvou odborníků a pořadatelů veřejnosti a 
adresátům. 

 

 Ing.Marie Ředinová, předsedkyně Č. ILCO 

Foto: Bronislav Tučný 

Den sociálních služeb 

v  Kopřivnici 

  

 V pondělí 18.června 2015 jsme se poprvé 

měli možnost zůčastnit dnu sociálních služeb 

v Kopřivnici. Prezentace poskytovatelů 

probíhala v sadu E. Beneše  pod názvem 

„Víte, kde a jak pomáháme? Pomáhejte 

také!“ na níž se lidé mohli seznámit s širokou 

nabídkou sociálních služeb, které jsou 

poskytovány nejen v Kopřivnici, ale i v širokém 

okolí. „Své služby nabízelo 18 poskytovatelů 

sociálních služeb, kteří návštěvníkům akce 

prezentovali čtyřiatřicet různých sociálních 

služeb a zařízení, a také devět organizací v 

sociální a zdravotní oblasti, jejichž zástupci 

odpovídali na dotazy zájemců.  

 

                                    Emilie Hanzelková 

Rekondiční pobyt Jeseníky 

 

Ve dnech 12. až 16. června 2015 se někteří 

naši členové zůčastnili rekondičnído pobytu v 

Jeseníkách. Tuto akci s odborným a relaxačním 

programem připravil klub stomiků Přerov. 

Přilkádám i sepsané dojmy s tého akce, 

autorka básničky je Blanka Staňková. 

Hory, hory, horečky, 

Zlaté hory kopečky. 
Sluníčko i mrak se válí, 

protáhli jsme všechny svaly. 
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Autem a někteří i pěšky, 

zvládli kopce všecky. 
Do studené vody, 

močili jsme nohy. 

Na hotelu "Zlatý Chlum", 

personál předvedl svůj um. 

Super strava i bydlení, 

nikdo tady nelení. 

 

 
Za výborný odborný i zábavný program patří 

poděkování předsedovi klubu stomiků Přerov 

Josefu Matouškovi a jeho manželce Martě . 

 

Setkání v Odrách 

   

V letošním slunečném počasí by jsme jen 

těžko hledali příjemně chladivé místečko. O 

jedno nejen chladném, ale i historicky 

zajimavém místě jsme se podělili i se svými 

přátely.  8. srpna 2015  uspořádal náš spolek 

setkání stomiků v Odrách. Sraz účastníků byl 

naplánován na 10. hodinu na Masarykově 

náměstí  u neoklasicistní kašny z roku 1897. 

Mnozí s přátel hledali u kašny příjemný 

stín z korum čtyř vzrostlých líp, stínku a 

osvěžujíci ovzduší si však dlouho neužili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Všimli si dvou můžu v dobovém oblečení, jak 

se k nám blíží, a jede dokonce měl s sebou i 

polní buben.Po hlasitém bubnování nás oba 

pánové přivítali se slovy.  
 

Copak to naše oči vidí? 
Postávat tu tolik lidí? 
Proč stojíte na ulici? 

Jste turisti či uprchlíci? 
 

Naše odpověď byla jednohlasná! 
My jsme stomici!!! 

 
Vy jste opravdu stomici, tak jest? 
Tak to je pro nás opravdu čest. 

 
Všem přítomným se na vědomost dává, 

tato důležitá a závazná zpráva. 
Kdo se dnes do města Odry vypravil, 
ten se možná o klidné sny připravil. 

Hrůzou vám polezou oči z důlků, 
je doporučeno dát si slivky půlku. 
Jen co navštívíte katovnu zdejší, 
stěží by jste hledali chládek větší. 

Psychickou přípravu nepodceňujte, 
dejte se na pochod a nás následujte. 

 

Nezbývalo, než následovat  oba pány M. 

Koutného a T. Hampla, členy divadelního 

studia BEZ KLIKY, do městského muzea 

katovna. Na malém dvorku byly připraveny 

rekvizity v podobě šibenice, skřipce, 

palečnice a jiných nástrojů spojovanách 

s vymáháním práva útrpného. Člověku by 

běhal mráz po zádech i v letním parnu. 

Byli jsme ovšem přijemně překvatení 

jakým způsobel byl  
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veden historický výklad, a pokud se někomu 

zaleskla slzička u oka, nebylo to chnurnou 

myšlenkou, ale smíchem. Někteří z přítomných 

se stali i aktéry    zinscenovaného 

středověkého mučení. Představení se všem 

líbilo a všichni učinkující byli odměněni 

bouřlivýn potleskem. 

Blížilo se poledne a venku už bylo úmorné 

horko, proto jsme se všichni přesunuli do 

vnitřních prostor katovny, kde nás přivítak 

správce muzea pan K. Wiltsch, který nás 

úvodem seznámil o historii města Odry a po té 

i okomentoval expozici katovny a právě 

probíhající výstavu fotografií. 

V podkroví katovny jsme byli pohoštěmi, aby 

jsme se po té mohli vydat na rozhlednu  

Pohoř - Olšová. Rozhledna se nachází u 

vesnice Pohoř, postavena byla v září 2014. 

Město Odry, které bylo při rozhodování o 

záměru místní části města Oder vedeno 

stavbou zatraktivnit město a zároveň 

připomenout jeho historické kořeny. Proto se 

při návrhu vzhledu rozhledny nechalo 

inspirovat strážní věží, kterou má ve svém 

znaku a na praporu. Pod zastřešeným 

posezením u rozhledny jsme popíjeli osvěžující 

teplickou kyselku, kterou jsme načepovali 

přimo v Teplicích nad Bečvou při  ranní cestě 

do Oder .                         

 

Další foto zde. 
 
 

                     Blanka a František Staňkovi 

 
 

Oslava 20. let činnosti spolku 

 

Letošní rok  přinášel stomikům příležitost dát o 

sobě vědět. Světový den stomiků, který bývá 

vyhlašován jednou za tři roky a právě letos 

připadál na 3.10.2015 pod heslem "Mnoho 

příběhů, jeden hlas" je tomu dostatečnou 

příležitostí. 

Příběhem obvykle označujeme  něco, co se 

opravdu stalo, označujeme jím nějakou 

reálnou událost, nějaký skutečný děj, který 

měl svůj jasný počátek, tedy založení spolku 

stomiků a po celou dobu své činnosti se spolek 

ozývá jako jeden hlas. Co Vám tento hlas chce 

sdělit?  Stomiku, nedej se! 

ILCO Novojičínska spolek stomiků se snaží 

20.let pomáhat (dřívější název  Klub stomiků 

Nový Jičín) svoji činností stomikům nejen 

Novojičínska, ale také z přilehlých částí 

Olomouckého i Zlínského kraje. Stomiku, 

nedej se, není jen motto, ale i název 

společenské deskové hry, která připomíná 

osudovou cestu životem většiny stomiků. 

Hlavní oslava byla naplánována na sobotu 

12.9.2015 v obci Poruba, která byla zahájena 

právě touto hrou, a aktéry hry bylo 64 členů 

spřátelených spolků stomiků rozdělených do 

družstev Ostrava, Opava, Přerov a Nový Jičín. 

Tuto premiéru hry v maxi rozměrech na 

venkovních prostorách výletiště v Porubě si 

nenechali ujít ani zástupci firem se stomickými 

pomůckami ConvaTec, Lipoelastic a A.L.P. 

Ekology. 

 

S jakým výsledkem tato hra dopadla? Prvním 

družstvem, které dostalo své figurky do 

domečku a tím založilo spolek stomiků  byli 

novojičínští, jako druzí byli přerovští, třetí 

opavští a poslední ostravští. Tedy zcela v 

opačné pořadí jako se skutečně událo 

historicky. Nicméně reálně nebylo poraženého, 

jelikož při zaplnění cílových polí propojoval 

všechny družstva symbol českého ILCO. 

Ke každé společenské události patří také 

nějaké kulturní vystoupení. O kulturní zážitek 

se postarala orientální tanečnice Barbora 

Kuchtová.Tanci se věnuje již 8. rokem pod 

vedením lektorky Marie Vaštákové ze Vsetína. 

Získala zlaté a stříbrné ocenění v Krajských 

kolech soutěží orientálních tanců. A stala se 

vítězkou mezinárodní soutěže TALENT 

AWARDS  ve své kategorii v roce 2014 a 2015. 

http://stomici.galerie.cz/6453526-odry-8-8-2015
http://www.stomici.unas.cz/nedejse.pdf
http://www.stomici.unas.cz/nedejse.pdf
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Po slavnostním obědě většina z nás obsadila 

taneční parket a nechali jsme se unášet  za  

hudebního doprovodu kapely Nejistota.  

další fotografie z oslav Zde 

 

K příležitosti oslav jsme si pořídili i nové 

polokošile  světlemodré barvy s vyšitým logem 

spolku.  

   

 V průběhu roku jsme zrealizovali putovní 

prezentační výstavu tématicky korespondující 

s Vyhlášeným heslem, "Mnoho příběhů, jeden 

hlas". Na které se široká veřejnost mohla 

obeznámit nejen o činnosti našeho spolku i 

českého ILCO, ale i o mezinárodní spolupráci 

stomiků a významu světového dne stomiků. 

Návštěvníci měli možnost si prohlédnout i 

první stomický kalendář a knihu “Ať žijí 

100mici”. Tuto knihu věnoval náš spolek i do 

městských knihoven v Novém Jičíně, 

Hranicích, Kopřivnici, Příboře, Frenštátu p. R. 

Valašském meziříčí, Rožnově p. R., Odrách a 

Hustopečích nad Bečvou 

Děkujeme městským úřadům města Nový 

Jičín, Hranice a Kopřivnice, že nám 

pomohly s realizací prezentační výstavy. 

Nový Jičín     *  24.4 - 29.5. 2015 

Hranice         * 22.6 - 5.7. 2015 

Kopřivnice    * 16.10. - 13.11.2015 

 

                Bronislav Tučný, předseda spolku 

Rekondiční pobyt 2015  

KARLOVA  STUDÁNKA 

 

23. - 27. září 2015 jsem se jako nový stomik 

zúčastnil poprvé rekondičního pobytu a měl 

jsem obavy, jak zvládnu dva dny sedět u 

přednášek a poté absolvovat lázeňské 

procedury a hlavně jak obstojím při tajemném 

přijímání do cechu stomického. Hned první den 

jsem zjistil, že přednášky firem poskytujících 

http://stomici.galerie.cz/6464076-20-let-ilco-novojicinska-spolku-stomiku-12-9-2015
http://www.stomicke-pomucky.cz/aktuality/prvni-stomicky-kalendar-je-tady/
http://nadaceeternity.cz/at-ziji-100mici/
http://nadaceeternity.cz/at-ziji-100mici/
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pomůcky pro stomiky mohou být nejen 

poučné, ale i zábavné a inspirující. Relaxační 

bazén po skončení prezentací pak dokázal 

spláchnout veškerou únavu. Přesedělé tělo se 

dalo rozhýbat na ukázkovém cvičení, určeném 

zvláště pro stomiky po operaci, zaměřeném na 

prevenci kýly, nebo na masážích, koupelích a 

jiných léčebných procedurách a také na 

procházkách po turistických lázeňských 

okruzích. Na závěr pobytu jsem tak byl 

schopen v rámci akce Nordic walking tour 

vystoupit na vrchol Pradědu cestou kolem 

vodopádů Bílé Opavy a ve zdraví dojít do 

Karlovy Studánky zpět. Při společenském 

večeru stomiků v lázeňském hudebním 

pavilonu se mi podařilo díky podané pomocné 

ruce přejít nad propastí života a úspěšně 

vstoupit do Vznešené společnosti stomické 

spolu s ostatními nováčky. V sobotu jsme 

společně oslavili při návštěvě lázní Jeseník 

Světový den stomiků. Po prohlídce lázní si 

všichni s chutí zahráli hru „Stomiku, nedej 

se!“, kterou vymyslel a vyrobil předseda 

našeho novojičínského spolku Broňa Tučný. 

Účastníci odjížděli domů spokojeni a v dobré 

kondici. Za přípravu a obětavou organizaci v 

průběhu rekondic patří poděkování členům 

Ostravského klubu, kteří akci pořádali. 

Členové našeho spolku se mohli pobytu 

zúčastnit díky podpoře z prostředků 

grantu Města Nový Jičín a Města Odry. 

Podrobnější informace najdete ve zpravodaji 

Slezského klubu Ostrava a ve fotogalerii na 

webových stránkách ilco.cz/ostrava  

                                    Ing. Miloslav Masařík 

Den sociálních služeb               

v  Novém Jičíně 

 
 Ve středu 16.září 2015 proběhl na 

Masarykově náměstí v Novém Jičíně 6. ročník 

Dne sociálních služeb, letos s podtitulem „ 

Vzájemně se poznejme“. Na akci se 

prezentovalo 27 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 

vysvětlovali, a předávali kontakty. V rámci 

akce se na podiu v hodinových intervalech 

uskutečňovaly kulturní vystoupení zdravotně 

postižených občanů. Vydařenou akci ukončila 

společná bubenická show v podání účastníků a 

pořadatelů pod vedením bubenického učitele 

KUBUKU Pavla Kubeši. 

                                          Miroslav Kovařík 

 

 

http://www.ilco.cz/Ostrava/kalendar.html#rekondice15
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Podzimní zasedání  

Českého ILCO v Praze 

 

Podzimní volební valná hromada byla 

naplánována s ohledem na termín, kdy si 

každé tři roky připomínáme Světový den 

stomiků. Letos pod heslem „Mnoho příběhů, 

jeden hlas“. Světový den stomiků se slaví 

každé tři roky, vždy první víkend v říjnu. Nejen 

České ILCO, ale také celá řada evropských 

spolků stomiků si tuto událost připomíná po 

celý letošní rok. Od jara probíhalo několik akcí, 

při kterých jsme o Světovém dni informovali. 

Již v té době jsme se rozhodli, že na podzimní 

zasedání pozveme také zástupce SLOVILCO a 

Deutsche ILCO a oba spolky naše pozvání 

přijaly. Zasedání Valné hromady se uskutečnilo 

v hotelu Olšanka v Praze 3 ve dnech 9.-11. 

října. V pátek odpoledne probíhala schůze, 

večer pak mohli zájemci navštívit představení 

ve Vinohradském divadle. V sobotu dopoledne 

jsme opět jednali a volili nové předsednictvo. 

Po obědě se účastníci rozdělili - část odjela na 

vydařenou akci s názvem „I stomici plavou 

prsa“, kterou České ILCO uspořádalo ve 

spolupráci s Aliancí žen po rakovině prsu v 

rámci Dne za zdravá prsa a Světového dne 

stomiků. 

 

Zasedání řídila předsedkyně  Ing.Marie Ředinová. 

 

V pražském bazénu Šutka se sešlo více než 

300 lidí. Pro návštěvníky byly u stánku ILCO 

informace o sdružení stomiků. Mnoha lidem 

jsme vysvětlovali, co to stomie vlastně je. 

Zájemcům jsme prezentovali také ukázky 

vhodného cvičení po operaci břicha, které 

pomůže zamezit vzniku kýly.Brožurku Jak 

předcházet vzniku kýly po operaci břicha 

také při této příležitost pokřtily tři kmotry - 

stomaterapeutka paní Mgr. Andrea Tyrpeklová, 

ředitelka Aliance žen po rakovině 

prsu Eva Knappová a Ing. Marie Ředinová, 

předsedkyně Českého ILCO. Hosté z Německa 

a část delegátů absolvovali mezitím zajímavou 

prohlídku neobvyklých míst na Starém Městě, 

kam se při běžných procházkách návštěvníci 

většinou nedostanou.  

 

„Plaveme prsa“ na plovárně Šutka.” 

I stomici plavou prsa. Zde 

Deutsche ILCO přišlo s nápadem, abychom 

během večerního sobotního programu 

-prezentovali tři příběhy stomiků - každý 

příběh z jedné zúčastněné země. Pan Ehrlich z 

Deutsche ILCO ve svém projevu připomněl, že 

každé tři roky, kdy si připomínáme Světový 

den stomiků, obracíme pozornost veřejnosti na 

situaci stomiků v mnoha zemích po celém 

světě. Zdůraznil, že společný osud je hnacím 

motorem pro mnoho činností v různých zemích 

světa. Právě prostřednictvím vzájemné 

výměny informací a vzájemné podpory může 

být dosaženo toho, že stomici budou mít 

dobrou péči bez ohledu na hranice a 

budou žít bez diskriminace. Zdůraznil, že právě 

toto je úkolem Světových dní stomiků. 

Pak byly prezentovány příběhy zástupců 

jednotlivých zemí – za SLOVILCO pana Jána 

Čačka, za České ILCO pana Josefa Matouška a 

za Deutsche ILCO jsme slyšeli příběh pana 

Dr. Achima Zinkeho. 

http://www.stomici.unas.cz/cviceni.pdf
http://www.stomici.unas.cz/cviceni.pdf
http://www.florence.cz/zpravodajstvi/novinky-nasich-partneru/i-stomici-plavou-prsa/
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 Pan Ehrlich z Deutsche ILCO čte příběhy 

německých stomiků. 

Ze všech tří příběhů (a nejen z nich) znělo 

jednotně: ILCO nám pomohlo a proto nyní 

pomáháme my. Všechny vyzněly optimisticky s 

ujištěním, že i se stomií je život krásný. Pan 

Ehrlich nás pak ještě upozornil na webové 

stránky www.weltstomatag.de, kde jsou 

uveřejněny příběhy dalších německých 

stomiků. 

Po oficiální části pak přišla na řadu zábava - 

zpěv, hudba, tanec a přátelské povídání. 

Velmi nás potěšilo, že naprostá většina 

účastníků hodnotila akci jako velmi vydařenou 

a spokojenost byla nejen s ubytováním v 

centru Prahy, ale i s doprovodným 

programem.   

                                           Hana Řezníčková 

ziTeTnto článek je převzat ze zpra 
Tento článek je převzat ze zpravodaje Slezského 

klubu stomiků Ostravaodaje Slezského klubu 

sto 
 

Nové předsednictvo       

Českého ILCO  

 

Delegáti podzimního zasedání Valné hromady 

Českého ILCO zvolili nové předsednictvo na 

následující čtyři roky ve složení: 

Ing. Marie Ředinová, předseda 

doc. Pavel Kreml, místopředseda 
doc. MUDr. Tomáš Skřička, místopředseda 

Alice Křepínská ,jednatelka 

Jana Bochňáková, hospodářka 

Josef Matoušek, člen 

Mgr. Ivana Manclová, členka 

 

Byli zvoleni i 4 náhradníci (stanovy vyžadují 

minimálně dva):  

 
MUDr. Karel Tyrpekl, Zdeňka Komendová, 

Jana Snášelová, Bronislav Tučný. 

 

Zasedání zvolilo revizní komisi ve složení: 
 

Štěpánka Kovaříková předseda komise, 

Petra Stružková, Marta Veselá 

 

Nové předsednictvo Českého ILCO pro období 

let 2016 – 2020 zahajuje činnost dnem 

1.1.2016  

 

Něco ze života stomika 

 

Nedávno mě můj 11.letý syn překvapil 

otázkou, k čemu by se daly použít stomické 

sáčky. Tak jsme debatovali, ale nejdřív jsem 

se musel nechat poučit o Mimonech, coby hitu 

letošního roku. Většina z Vás jistě víte o čem 

je řeč. Takové ty malé žluté potvůrky z 

kresleného filmu, co vydávají i různé zvuky. 

No a syna teda napadlo, že by se stomický 

sáček hodil jako obleček k jednookému 

Mimoňovi. Jelikož i já mám bujnou fanzii, dal 

jsem mu za pravdu. Být podstatně mladším, 

asi by jsem si nechal ušít obleček v podobě 

Mimoně na stomický sáček. To by byl Mimoň 

jako živy, a někdy i se zvukovými projevy. Byl 

bych jistě IN .  

Naši debat use synem přerušila má 20. letá 

dcera. Mysleli jsme si, že má také věcnou 

poznámku k vylepšení pro téma MIMOŇ. Taky 

že ano, ale nějak zapoměla vyslovit to poslední 

písmenko a vyznělo to ....Tati Ty jsi nějak 

MIMO? 

Tak přikládám aspoň obrázek. A jelikož  

Vánoce jsou už za dveřmi a do Nového roku 

jen pár kroků. Přeji Vám všem zdraví, dobrou 

náladu, spolehlivých přátel hromadu.A hlavně, 

nezůstávejte  MIMO !!! 

 

http://www.weltstomatag.de/
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                                   Bronislav Tučný 

 

Myšlenka 
 

Před časem jsme dostali letáček na kampaň 

prsakoule, je to správně provokativní a jistě 

to zaujme pozitivně. Je to zkrátka lidmi 

vnímáno jako zajímavé, do jisté míry sexi 

slovo... 

Mnohokrát se diskutovalo na konferencích,  jak 

přitáhnou pozornost veřejnosti,  jako stomici... 

Přece jen ženy s nádory prsu atd. mívají 

všeobecně více prostoru k propagaci  potažmo 

i k prevenci což je hlavní důvod, proč dávat o 

sobě vědět. 

Už jen to , že při zmínce “prsa“ každý ví, co si 

pod tímto slovem představit, zní to sexi a jistě 

přitahuje pozornost veřejnosti víc než naše 

stomie, nebo střevo, ktéré nikdo neviděl. 

Naš handicap je skrytý a jeho podstatu znají 

pouze lékaři, stomasesta a naši nejbližší. 

 

A co takhle básnické střevo, známý slovní 

obrat, to je často spojováno s něčím co stojí za 

to se s něčím  možná zajímavým a nevšedním 

zabývat. Na facebooku v uzavřené skupině se 

sem tam objeví i nějaká ta básnička, I ve 

spolcích stomiků jsou lidé nadaní jak poskládat 

slova na řádky. Tak jsem si říkal, že by se 

mohla dát výzva pro všechny , nejen na fb,   

a jistě by se několik zajímavých  básniček ze 

života stomiků posbíralo, a pokud by se  

vše doplnilo fotografiemi či obrázky, mohla by 

se uspořádat třeba putovní celorepubliková  

výstava. Název by mohl znít např.  "Ještě 

kousek básnického střeva máme, s osudem se 

vyrovnáme". 

Hledal jsem význam, co to znamená mít 

básnické střevo. Proč se neříká mít básnické 

srdce…. 

 Zaujal, mě jeden názor. Cituji: Proč básnické 

střevo? Asi proto, že to nejlépe ze všech 

orgánů vystihuje tu podstatu, že člověk je plný 

názorů, pocitů, pohledů a slov, které z něj pak 

vycházejí  v podobě básně . Což převedeno na 

stomiky by znamenalo.  

" Když se stomik zasní, plní pytlík básní" nebo 

raději “Plný pytlík básní, když se stomik zasní”  

 

Básničky by se doplnily i krásnými fotkami, 

které by byly pořízeny třeba i přes  staré 

objektivy. Výstava by měla přiblížit nás 

stomiky  jako celkové skupiny. Básničky by 

byly jako nástroj  sdělení prožitků a pocitů... 

Fotky by byly jako kontrast doby. Sami jistě 

fotíte vetšinou kompaktním foťákem, bez 

připrav se sním vyfotí pěkné fotky. Za to se 

zrcadlovkou v manuálu a i dokonce se 

stařičkým objektivem má fotka originalitu a 

krásný bokeh.   

Myslím si, že takový kontrast je i ve 

společnosti. Na jedné straně pokrokové 

informační technologie, jak např. sociální sítě. 

Tedy rychlé a dobře dostupné informace. Na 

druhé straně spolky a jiná sdružení, které 

vznikly zcela v jiné době a v nesrovnatelných 

podmínkách. Ale přece jen by za to stálo 

připomenout význam sdružování, stejně jako 

lidé přicházejí po čase i na staré objektivy, 

které přinášejí svůj obdiv i v této až moc 

dokonalé digitální době.  

Kdy i RETRO právě bývá IN. Nebo se stalo IN 

proto, že někdo měl záměr, aby se něco 

vytvořilo a fungovalo hodně dlouho?               

 

                                        Bronislav Tučný 

 

 

http://www.prsakoule.cz/
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Poslední setkání  tohoto roku 

se bude konat 30.12.2015 

 

Jste srdečně zváni  

na setkání na Svinci & Chodníček Václava Bártka. 

Tradičně se bude konat 30.12 2015 v letošním 

roce to připadne na pracovní den. S dopravou by 

neměl být problém.  Letos  bychom šli do nově 

zrekonstruované restaurace Na Skalkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo a část setkání na chatě Svinec by bylo 

v 11.00 hod a po té by  se šla trasa ke Křížku 

a následně na Kojetín a směrem na Skalky po 

cestě asi 4 Km. Je možnost jet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od skalek do Kojetína a zpět i MHD.  

Cena pro účastníka bude 100 Kč , guláš a 

přípitek.  

 

 
 

Upozornění změny  

změna ordinačních hodin stomické poradny v nemocnici v Novém Jičíně 

Tel.: 556 773 555 

Stomická sestra.  Bc. Renata Kašubová 

Úterý - Středa - Čtvrtek 

08.30 hod. - 13.30 hod. 
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Smutná zpráva 

 

 

Vážení přátelé,  

dovolte, abych Vám oznámil smutnou zprávu. Po dlouhé a těžké nemoci nás opustil pan 

Josef Páter. Zemřel dne 24.11.2015  ve věku 72 let. 

 

 

 

V předchozích obdobích byl místopředsedou našeho spolku. Josef byl velmi aktivním 

členem a jako dobrovolník pomohl mnoha novým stomikům. Na společných setkámích nás 

vždy povzbuzoval svým osobitým humorem. 

                                                                                             Čest jeho památce 
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Děkujeme všem, kreří jakoukoliv formou podpořili naši činnost  

 

 

 

ConvaTec  s.r.o.             Lipoelastic  a.s.           A.L.P. ecology  s.r.o. 

 

 

Starojicko, a.s.          MATEICIUC a.s.                   IPG  s.r.o. 

                                                               

 

PPL s.r.o.- Ing. Horák                                  České ILCO, z.s. 

------------------------------------------------------------------------------ 

MěÚ  Nový Jičín                            Obec Trojanovice 

 

 

MěÚ  Kopřivnice                            Obec Luboměř 

 

 

MěÚ  Frenštát p. R.                          Obec   Rybí   

 

 

   MěÚ  Odry                              Městys Hustopeče n.B. 

 

 

http://www.convatec.cz/o-spolecnosti/profil-spolecnosti
http://www.lipoelastic.cz/produkty/stomocur
http://www.likvidator-pachu.cz/
http://www.mat-plasty.cz/
http://www.ipg.cz/
http://www.ilco.cz/
http://www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/kontakty-na-zamestnance-dle-odboru/mestsky-urad-novy-jicin/
http://www.trojanovice.cz/
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=informace-o-mestskem-urade-koprivnice
http://www.lubomer.cz/
http://www.mufrenstat.cz/mestsky-urad/ms-30156/p1=30156
http://www.rybi.cz/index.php?akce=historie
http://www.odry.cz/
http://www.ihustopece.cz/mestys/soucasnost/
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