Čeští stomici oslaví světový den stomiků cyklojízdou přes celé Česko
V roce 2018 oslavíme již devátý světový den stomiků, který bývá vyhlašován
pravidelně každé tři roky a připadá na první říjnovou sobotu. Dobrovolné sdružení
stomiků České ILCO, z. s. naplánovalo řadu akcí k tomuto světovému dni. Tou
nejvýznamnější z nich je cyklistická spanilá jízda napříč Českem nazvaná Překonej
své hranice, kterou připravujeme ve spolupráci s firmou ConvaTec Česká republika
s.r.o, generálním sponzorem celé akce. Jízda proběhne od 1. do 9. června 2018. Pod
heslem „Nejsme tabu, my jsme v tahu!“ tak účastníci - stomici projedou Českem ze
západočeských Hranic u Aše přes města, kde fungují spolky stomiků – Cheb, Plzeň,
Příbram, Prahu, Havlíčkův Brod, Brno, Přerov, Prostějov, Hranice na Moravě až do cíle
v Novém Jičíně.
„Cílem celé akce je ukázat, že hranice, které zpravidla omezují nebo zadržují, je možné
překonávat. Hranice všeho druhu jsou určitým omezením, ale zároveň i výzvou! Stomici
navzdory zdravotnímu hendikepu nic nevzdávají a svým příkladem se snaží podpořit ty, kteří
podporu a pomoc potřebují. Protože každé překonání hranic je motivací k něčemu novému a
vede k novým začátkům“, sdělila Marie Ředinová, předsedkyně sdružení stomiků České
ILCO.
V Česku žije asi 11 000 stomiků. Nejčastějším důvodem pro vytvoření stomie je onkologické
onemocnění střev nebo konečníku, proto jsou nejpočetnější skupinou stomiků kolostomici
(pacienti s vývodem tlustého střeva).
Spanilá jízda bude ve znamení devítek. Trasa povede 9 kraji a také 9 městy, ve kterých jsou
spolky stomiků – členů Českého ILCO, akce potrvá 9 dní. Cyklistický tým bude složený nejen
z českých stomiků, ale akce se účastní také stomici z Polska, Slovenska a Maďarska. Účast
potvrdil i prezident Evropské asociace stomiků Jon Thorkelsson z Islandu. Nápoje pro
cyklisty poskytly zdarma Karlovarské minerální vody, a.s.
Po dojezdu se ve všech cílových městech uskuteční beseda s účastníky cyklistické etapy se
zástupci sdružení České ILCO, na kterou může každý, kdo se chce dozvědět více o životě
se stomií, přijít. Účastníky jednotlivých etap bude také možné podpořit při startu nebo po
dojezdu.
Cyklojízdu pořádáme pod záštitou ministra zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Vojtěcha
Adama. Podporuje ji řada významných osobností, např. prof. MUDr. Pavel Pafko,
DrSc., mistr světa v Ironmanu paraplegiků Jan Tománek, manželé Koukalovi, vítěz
posledního ročníku Krále cyklistiky Tomáš Bábek, poslankyně Evropského
parlamentu Kateřina Konečná a mnoho dalších.
Více informací o připravované akci je možné získat na www.ILCO.cz nebo na bezplatné
informační lince ConvaTec. s.r.o. 800 122 111.
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