
Trojsetkání stomiků na hranici 

 
Anotace 

Devátý ročník setkání stomiků Česka, Slovenska a Polska proběhlo 25. – 26.5.2013 
v Dolní Lomné. Do penzionu Beskydka přijelo celkem 117 účastníků, z toho bylo 46 ze 
zahraničí. Seznámili se s historií malebné obce v údolí Těšínských Beskyd a folklorem 
regionu. Hlavním bodem sobotního programu bylo vystoupení vedoucích jednotlivých 
delegací a výměna zkušeností ze života stomiků v jednotlivých zemích, dodržování Charty 
práv stomiků. V neděli se počasí umoudřilo a tak účastníci mohli vyrazit na výlet na 
Kamenitý, do Horní Lomné nebo do místního muzea. Další setkání se bude v příštím roce 
konat na Slovensku. 

Průběh akce 

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 setkáních v Těrchové na Slovensku a v Tresné v Polsku 
byla v letošním roce organizátorem opět Česká republika, konkrétně Slezský klub stomiků 
Ostrava ve spolupráci s Českým ILCO. Již deváté mezinárodní setkání stomiků Česka, Polska 
a Slovenska se uskutečnilo ve dnech 25. - 26.5.2013 v Dolní Lomné. 

V sobotu 25. května se do penzionu Beskydka sjelo 117 účastníků, z toho bylo 46 ze 
Slovenska a Polska. V pravé poledne bylo setkání slavnostně zahájeno hymnami 
zúčastněných zemí. Po obědě zástupce obce pan Mrozek v goralském kroji seznámil 
účastníky s historií obce Dolní Lomná a se životem v tomto malebném koutu Těšínských 
Beskyd. Jelikož hovořil osobitým nářečím „po našymu“ vznikala milá nedorozumění. 
S písněmi a tanci regionu pak vystoupil i folklorní soubor Vonička z Havířova.  

Hlavním bodem sobotního programu byla diskuse a výměna zkušeností ze života stomiků 
v jednotlivých zemích. Nejlepší situace v zabezpečení pomůckami a klasifikací tohoto 
zdravotního postižení je na Slovensku, jak o tom hovořil předseda SLOVILCO pan Ján 



Čačko. Předsedkyně Českého ILCO paní Marie Ředinová hovořila o některých problémech, 
které vznikly v ČR na začátku tohoto roku v souvislosti se změnou výše úhrady stomických 
pomůcek. Seznámila účastníky s projektem financovaným zdroji EU: Život bez omezení - 
Zintenzivnění mezinárodní spolupráce, na kterém spolupracujeme s německou a slovenskou 
organizací stomiků. O dobré práci českého sdružení hovoří získání ceny The Coloplast Merit 
Award 2012, kterou bylo České ILCO ohodnoceno jako nejaktivnější sdružení v regionu 
Evropa v aktivitách ke Světovému dni stomiků. Komplikovanější je situace v Polsku. 
Zástupce polské delegace Janusz Treffon přítomné seznámil s přísnými finančními limity, 
které umožňují získat jen omezené množství pomůcek. 

Po večeři program pokračoval rozverným vystoupením Havířovských babek opět ve 
specifickém nářečí tohoto regionu. Pak už se debatovalo, bavilo a tancovalo. S klávesistou 
zpívala členka našeho klubu Jadwiga Filipcová, která měla v repertoáru nejen české, ale i 
slovenské a polské písničky. Sobota, jak už bylo zvykem v letošním květnu, propršela. 
S ohledem na nabitý zajímavý program to však nikomu nevadilo. 

V neděli ráno nás probudilo sluníčko. Podle kondice se někteří účastníci vydali na vrch 
Kamenitý, kde si nad šálkem kávy vychutnali nádherné výhledy do údolí Lomné. Druhá 
skupina vyjela do Horní Lomné, kde navštívili místní kostel a ochutnali„zázračnou“ vodu ze 
studánky pod kostelem poblíž kapličky Panny Marie. Třetí skupina nejméně náročnou 
procházkou došla k místnímu malému muzeu v Dolní Lomné. Tam už je očekávala starostka 
obce, aby je seznámila s exponáty i s novou sochou Franty Šišky, účastníka Milionáře, jak o 
něm zpívá Jarek Nohavica.  

Po obědě nastává to nejtěžší – loučení. Setkání na hranici jsou velmi milá a mezi 
účastníky vznikají nová přátelství. Díky podpoře této významné akce Nadací OKD a Nadací 
AVAST bylo možno uspořádat toto mezinárodní setkání stomiků, které prohloubilo 
spolupráci stomiků zejména v příhraničních oblastech. Posloužilo k vzájemné výměně 
zkušeností a poznání rozsahu sociálního a zdravotního zabezpečení stomiků v zúčastněných 
zemích. Přispělo také k poznání zajímavého regionu v nejvýchodnější části naší republiky. 
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