Slezského klubu stomiků Ostrava

Ten vánoční čas, dočkali jsme se zas;
ptáčci v oblacích zpívají, pastuškové vytrubují,
co to nového, neslýchaného?

prosinec 2019

15.30 Zahájení, přípitek, zhodnocení
uplynulého roku, vystoupení hostů
16.15 Přestávka
17.00 Vystoupení Pěveckého sboru ZUŠ
Svinov
18.00 Večeře
18.45 Vyhodnocení soutěží, tombola
19.30 - 21.00 Volná zábava
Finanční příspěvek:
80,- Kč stomici, ostatní 120,- Kč.
Přihlášky: Na společenský večírek se závazně
přihlásíte zaplacením uvedené částky v úterý
10.12. mezi 14. a 15. hodinou v prodejně
zdravotnických potřeb ConvaTec, Českobratrská
63, u bývalého zimního stadionu. Zde Vás bude
čekat pokladní klubu paní Paskonková. Od 15
hod. lze zaplatit na klubovém setkání ve
Svinově. Další možností je zaslat poplatek na
účet klubu (je uveden na konci Zpravodaje)
nejpozději do 8.12. Do zprávy pro příjemce
uveďte: Večírek + jména účastníků.

 2019 v 15.00 hodin
v pondělí 16. prosince
restaurace U Slunce, Ostrava ‐ Svinov
Předvánoční setkání patří již mnoho let
k nejoblíbenějším akcím našeho klubu. Věříme,
že toto setkání stomiků, rodinných příslušníků,
přátel a zástupců firem bude plné pohody, klidu,
spokojenosti a bude takovým malým ohlédnutím
za letošním rokem.
Místo konání: Stejně jako vloni se setkáme
v sále restaurace U Slunce v Ostravě - Svinově.
Restaurace je výborně dostupná autobusem č. 37
ze zastávky Svinov nádraží. Je to třetí zastávka
směrem Studentská (nebo Studentské koleje).
Pokud přijedete tramvají, můžete na autobus 37
nastoupit již na zastávce Svinov mosty h. z.
Autobus stojí přímo před restaurací, zastávka
Malá strana. Ulice Nad Porubkou 259/28, web:
www.restauraceuslunce.eu
Program:
14.30 Prezence, předání dárku a bločku do
tomboly

Restaurace U Slunce.
Pokud se nemůžete dostavit v uvedeném
termínu, spojte se s paní Paskonkovou
telefonicky či elektronicky, mobil 731 482 085,
e-mail: miroslava.paskonkova@centrum.cz
Uzávěrka přihlášek je 10.12. Po uvedeném
datu je přihláška závazná. Jelikož musíme
odebrat objednané večeře, nebude se při neúčasti
záloha vracet.
Sál bude otevřen až od 14:30 hodin!
V případě, že přijdete dříve, počkejte prosím
v restauraci, aby organizátoři měli čas vše
připravit.
-1-

Po roční přestávce se opět uskuteční
oblíbená soutěž „Jak si dovedeme okrášlit
vánoce“. Věříme, že přinesete ukázky vlastní
tvorby s vánoční tématikou: vlastnoručně
vyrobené betlémy, figurky, vánoční ozdoby
z různých materiálů, perníky, cukroví, svícny,
adventní
věnce,
vlastnoručně
vyšívané,
uháčkované či upletené dárky pro vaše blízké.
Podmínkou je, aby exponát vyrobil sám stomik
nebo jeho partner.
Všichni účastníci budou mít možnost dát
svůj hlas výrobku, který se mu bude nejvíce líbit.
Abychom vám dali možnost ohodnotit více
exponátů, obdržíte 5 žetonů, které můžete buď
dát jednomu výrobku anebo je rozdělit dle
vlastního uvážení. Pro vítěze jsou připraveny
pěkné ceny.
I letos zařazujeme soutěž „Kdo vypálil
nejlepší tekuté vánoční cukroví“. Soutěžící
odevzdají Vaškovi Burečkovi svůj soutěžní
vzorek (nejlépe v láhvi o obsahu 0,2 až 0,5 l).
Láhev označte druhem pálenky a ročníkem
(slivovice 2019, hruškovice 2018, …). Po
loňských zkušenostech uvažujeme o dvou
kategoriích čisté pálenky a míchané nápoje
(vaječný koňak, zázvorovice, …). Záleží na tom,
kolik vzorků se sejde. Tekuté cukroví pak
zhodnotí porota, složená ze zástupců klubů a
porotců z firem.

zapojíte nebo jinak přispějete k hezké vánoční
atmosféře. Také budeme moc rádi, pokud pro
sebe a své přátele u stolu přinesete na ochutnání
trochu vánočního cukroví nebo zákusek ke kávě.
Srdečně zveme zejména nové členy, kteří na
vánočním večírku ještě nebyli. Neostýchejte se
a přijďte mezi nás!
27. rekondiční pobyt Slezského klubu
stomiků Ostrava
Naší největší akcí v roce 2019 byl jako
obvykle „Rekondiční pětidenní pobyt“, tentokrát
v Beskydech v obci Bílá. Zde nás hostil hotel
Bauer. Údolí Bílé je ideální a známý ski resort
v zimním období, ale má co nabídnout i v létě.
Pěkné okolí nabízelo v době babího léta výlety
po okolí, naučné stezky, dostupné atraktívní
lokality a také nabídly zájemcům úrodu hub. Po
loňské dobré zkušenosti byl zabezpečen
dvacetimístný mikrobus pro naše kolegyně a
kolegy. I tentokrát se setkal s příznivými ohlasy.

Slavnostní zahájení rekondičního pobytu.
Hotel Bauer prošel nedávno rekonstrukcí a
tak asi největším oříškem bylo, jak poskládat 86
účastníků do pokojů a jídelny a zohlednit při tom
individuální požadavky a potřeby. Museli jsme
využít i pokoje mimo hlavní hotelovou budovu.
Vloni sestoupili andělé, kdo přijde letos?
Po ukončení hodnocení si přinesené
exponáty mohou majitelé vyzvednout a odnést
zpět domů, případně je mohou nabídnout svým
kamarádům ke koštu.
Prosíme všechny, kdo přinesou vzorky nebo
exponáty do soutěže, aby přišli včas, protože
během slavnostního zahájení se tyto nebudou
přebírat.
Soutěž vyhodnotíme a po večeři budou
vítězům předány pěkné ceny. Věříme, že se

Relaxace v krásné vířivce.
Také zde byla zajímavá „wellness“ nabídka.
Exklusivní bazén s vířivkou, saunou, masážemi
zaujaly a ani moc nevadilo, že jsme museli přejít
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přes dvůr do jiné budovy. Cena těchto procedur
byla vyšší, než by si mnozí z nás představovali,
ale klubu se podařilo domluvit velmi příznivou
cenu a účastníci dostali dotaci 200 Kč právě na
tyto rehabilitační procedury. Pravá thajská masáž
byla zvláštní v tom, že ji prováděly přímo
masérky z Thajska a mnozí z těch, co ji
absolvovali, nešetřili chválou. Stravování bylo
na vysoké úrovni. Obsluhoval nás veskrze mladý
personál, který zabezpečil rychlé vyřízení všech
objednávek a přání hostů.
Vlastní rekondice byly jako obvykle mixem
vzdělávání (přednášky stomických firem), výletů
po okolí, zábavy s hudbou po večerech a
samozřejmě setkávání se s mnohými známými a
besedování s nimi. Ze zahraničních přátel byli
mezi námi 4 zástupci ze Slovenské republiky a
samozřejmě
přátelé
z
Opavského,
Novojičínského a Přerovského klubu. Většinou
dopoledne jsme se věnovali prezentacím téměř
všech stomických firem (chyběla jediná) a také
přednášce a odborným konzultacím s MUDr.
Tyrpeklem a jeho manželkou, fyzioterapeutkou
Andreou. Ze všech prezentací jsem si odnesl
příjemný pocit.

Valaška), jiní navštívili nedaleký Rožnovský
jarmark a Valašskou zahradu a někteří pak
Ondřejův dvůr. Nový resort viditelně nedávno
postavený, ohromil nabízeným komfortem,
nabídkou wellness a také ubytováním v pěkných
bungalovech.

O prezentace novinek byl velký zájem.
Nové byly pro mne i názvy přítoků Bílé
Ostravice protékající Bílou, na které jsme
narazili při našich výletech do okolí. Názvy
přítoků jako „Smradlavá“ a „Čurabka“
vykouzlily úsměv snad každému, kdo se s nimi
setkal poprvé. Přitom jsme také neopomněli
ochutnat pramen s mírně zapáchající vodou po
síře, abychom si potvrdili odkud je odvozen ten
název.

Lanovkou na kopec Zbojník.
Ze sportovních aktivit jsme zorganizovali
výlet lanovkou na blízký kopec Zbojník s
navazující procházkou po pašerácké stezce a s
luštěním odpovědí na otázky, které byly
rozmístěny podél stezky. Obhlídkou zvířat
v malé oboře a pro některé i sběrem pravých
hřibů. Uspořádali jsme soutěž v pro nás již
známé hře „Nechytejte lelky, hrajte s námi
Möllky“.
Také jsme vyráželi do okolí na malé i delší
procházky, každý podle svých sil. Individuálně
auty jsme pak navštívili blízké okolí. Někteří
zajeli navštívit Pustevny s novou atrakcí (Stezka

„Nechytejte lelky, hrajte s námi Möllky“.
Nezanedbali jsme ani kulturní stránku
našeho pobytu. Společenský večer s Edou
Rakusem hrajícím k tanci a poslechu, jako
obvykle
pobavil.
Hudební
produkce
rozpohybovala i ty, kteří to zřejmě vůbec
nepředpokládali. Pohled na „natřásající“ se
kolegy a kolegyně, kteří se při tom opírají o
francouzské hole, mne přesvědčil, že to veselí a
podmanivý rytmus je skutečně nakažlivé.
Podobné to bylo i další večer s místní
cimbálovkou.
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Na závěr bych rád připomenul všem, že
úspěšné provedení takové akce pro účastníky
různorodého charakteru, profesí a různorodých
zájmů, které spojuje jen jedno a to je jejich
zdravotní indispozice, není možné, bez obrovské
míry tolerance a pochopení toho druhého.

Cvičení s fyzioterapeutkou Andreou
Tyrpeklovou.
Poslední večer byl věnován po roční
přestávce
obnovenému
slavnostnímu
ceremoniálu „Přechod nad propastí života“,
kterým jsme mezi sebe oficiálně přijímali nové
stomiky, a to ty, kteří byli s námi na rekondicích
poprvé. Ceremoniál je doprovázen tradičními
popěvky a procedurami. No a ten popěvek „Už
jsi náš, už jsi náš, také dírku v břiše máš !“ asi
zní všem v uších ještě dlouho po ukončení
rekondic. Všem účastníkům ceremoniálu patří
velká pochvala za velmi trefná a vtipná motta, se
kterými do ceremoniálu přišli. Nesmíme
opomenout také tradiční tombolu dotovanou
cenami klubu, ale i početnými cenami
darovanými účastníky.

Na to nesmíme zapomínat. S pozdravem:
„Ať žijí rekondice 2019“.
Václav Bureček
Další informace a fotografie naleznete na
webu klubu www.ilco.cz/Ostrava.
Náklady na rekondice
Ubytování a strava
Oběd neděle
Rehabilitace
Vstup do bazénu
Doprava, autobus
Hudební produkce
Organizační náklady

244 240,- Kč 83,2 %
12 640,- Kč 4,3 %
122 900,- Kč 4,4 %
6 600,- Kč 2,3 %
7 050,- Kč 2,4 %
6 000,- Kč 2,0 %
4 220,- Kč 1,4 %

Celkem

293 650,- Kč 100 %

Celkové náklady činily 293 650,- Kč.
Spoluúčast účastníků pobytu byla celkem
165 810,- Kč. Dotace a dary činily 66 000 Kč,
zbývající částka 61 840,- Kč byla uhrazena
z prostředků klubu.
Pobyt byl podpořen Magistráty měst
Ostrava, Havířov a stomickými firmami.
Z ohlasů účastníků rekondičního pobytu

Přijímání nových členů.
Co říct na závěr. To všechno, za velmi
příznivých ekonomických podmínek, jsme mohli
zorganizovat jen díky velké podpoře našich
přispěvovatelů. Mezi největší patří Statutární
města Ostrava a Havířov. To, jako správný
hospodář, si hlídá oprávněnost a smysluplnost
dotací, které poskytuje. A tak jsme byli
navštíveni pracovnicí magistrátu města Ostravy
paní Mgr. Michaelou Czeizelovou, která po
provedeném monitoringu, hodnotila náš pobyt
velmi dobře. Pro nás je podstatné, že navrhla
poskytnutí dotací pro naše rekondiční pobyty i
pro další období !!!

Tak jako každoročně je veliká spokojenost.
Opět po roce jsme se sešli na rekondičním
pobytu, na který se vždy velmi těšíme. Ani
letošní pobyt nás nezklamal, ubytování,
stravování, procedury a hlavně program, za který
velmi děkujeme celému výboru v čele s naším
předsedou doc. Pavlem Kremlem. Nadýchali
jsme se všichni čerstvého vzduchu, potěšila nás
nádherná příroda a vycházky po okolí. Už teď se
těšíme za rok opět na viděnou.
Stůl č. 27: Strokočová, Darmovzalová,
Halusková, Suchancová
Rekondice se velice vydařily ke vší naší
spokojenosti. Zúčastnili jsme se všech přednášek
firem a také využili možnosti rehabilitace. Velký
dík patří celému výboru.
Děkujeme Halfarovi
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Rekondice Bílá 2019 maximálně splnily
naše očekávání. Přednášky stomických firem
byly hodnotné. Ubytování velmi dobré, personál
vstřícný, kulturní a společenský program byl
velmi dobře připravený. Dobře jsme si
odpočinuli, nabrali nových fyzických a
psychických sil.
Děkujeme Alžběta a Jiří Jančovi

Na Islandu již před 6 lety ve všech bazénech
vyvěsili plakát. Tento plakát předseda
islandského spolku stomiků věnoval účastníkům
kongresu Evropské asociace stomiků. S jeho
souhlasem jsme plakát opatřili českým textem a
nabízíme do stomaporaden, nemocnic, škol a
bazénů. Informujeme o moderních stomických
pomůckách a jejich vlastnostech. Záměrem je,
abychom po vzoru Islandu i v ČR sdělili běžné
populaci i stomikům, že i lidé se stomickým
sáčkem na břiše mohou do vody.

Marie Ředinová představuje projekt PLAVEME.
U pramene Smradlavé.
Děkujeme ostravskému klubu za příjemný
pobyt na rekondicích na Bílé. Vzorná
organizace, přednášky poutavé, pěkný program,
báječný bazén a masáže.
Děkuje stůl č. 1 a 2
K rekondičnímu pobytu na hotelu Bauer
vyjadřujeme
spokojenost
s programem,
ubytováním a stravou, za což děkujeme členům
výboru.
Manželé Kudělovi
Další ohlasy naleznete na webu klubu

Do projektu se zapojila zdravotní sestra
Lucie Karlová z Kolína, která se rozhodla svou
bakalářskou práci věnovat pohledu veřejnosti na
lidi se stomií. Oslovila 100 respondentů a
položila jim 12 otázek. Odpovědi a reakce
veřejnosti na některé otázky naleznete v novém
ILCO Zpravodaji.
Vedoucí bazénů potřebují vyjádření výrobců
o nepropustnosti materiálu stomických pomůcek
a vyjádření hygieniků ke vstupu stomiků do
veřejných koupališť. Změnit vyhlášku nebude
snadné.

www.ilco.cz/Ostrava
Podzimní zasedání Českého ILCO

Valná hromada Českého ILCO se konala ve
dnech 11.-12.10.2019 v hotelu Olšanka v Praze.
Na zasedání se sešli zástupci 17 členských
spolků, byla tedy 85% účast.
První den (pátek) byl věnován projektu
Českého ILCO s názvem PLAVEME, který
podpořil T-Mobile v rámci projektu „Mluvme
spolu“.

Bc. Lucie Karlová se ve své bakalářské práci
zabývala pohledem veřejnosti na lidi se stomií.
Rozvinula se bohatá diskuse. Ukazuje se, že
s velkým problémem se stomici setkávají
-5-

v některých lázních, kdy jim není dovolen vstup
do lázeňského bazénu a nemohou na koupele
s poukazem na to, že stomické pomůcky nejsou
bezpečné. Bylo doporučeno, aby se v dalším
období projekt zaměřil na tento problém.

Přeji novému předsednictvu pevné zdraví a
hodně úspěchů v další náročné práci.

Druhý den (sobota) byl věnován volbě
nového předsednictva Českého ILCO. Spolky
stomiků navrhly celkem 12 kandidátů do
předsednictva a 3 kandidáty do revizní komise.
Hlavním tématem diskuse bylo přesvědčit
stávající předsedkyni Marii Ředinovou, aby ještě
nějakou dobu zůstala ve funkci a omladit
předsednictvo, aby se podařilo udržet vysokou
aktivitu spolku.

Další informace o zasedání a novém
předsednictvu Českého ILCO naleznete v ILCO
Zpravodaji 2019, který vychází v těchto dnech.
Zpravodaj obdržíte na vánočním setkání.

Podařilo se. Předsedkyní zůstala Ing. Marie
Ředinová, která funkci vykonává od roku 2010.
Zaměřuje se především na komunikaci se
zákonodárci,
médii
a
veřejností.
Místopředsedkyní byla zvolena Štěpánka
Kovaříková, která je předsedkyní spolku
100mici Ústí nad Labem, z.s. Druhým
místopředsedou pro styk s odbornou veřejností
zůstává doc. MUDr. Tomáš Skřička, CSc.
Jednatelem se stal nám dobře známý Bronislav
Tučný. České ILCO bude mít i novou
hospodářku paní Jitku Svobodovou z Hradce
Králové. V předsednictvu zůstávají Alice
Křepínská a Josef Matoušek.

Pavel Kreml
Poznámka

ZPRÁVY Z KLUBU
Cena Křišťálový kamínek
Tuto cenu Asociace Trigon může získat
osobnost, která i přes svůj handicap dokáže
vyvíjet mimořádné aktivity a pomáhat druhým.
Bronislav Tučný navrhl Českému ILCO, aby na
tuto cenu nominovali předsedu Slezského klubu
stomiků v Ostravě Pavla Kremla.

Pavel Kreml a Marie Ředinová.

Nové předsednictvo Českého ILCO. Zleva
Kovaříková, Tučný, Svobodová, Matoušek,
Křepínská, Ředinová.
Po 26 letech ve funkci místopředsedy ILCO
jsem se stal náhradníkem, abych uvolnil místo
mladším. Náhradníkem je také MUDr. Karel
Tyrpekl, kterého znáte z letošních rekondic,
Zdeňka Komendová a Miloslav Masařík.

Důvodem naší nominace je jeho více než
pětadvacetiletá práce ve prospěch stomiků a to
nejen pro Slezský klub stomiků Ostrava, z.s.,
který vede od roku 1991, ale i pro celostátní
organizaci České ILCO, z.s., ve které působí od
roku 1993 jako první místopředseda.
Jsme moc rádi, že doc. Pavel Kreml
křišťálovou sošku získal. Slavnostní předání
ocenění Křišťálový kamínek 2019 se konalo
u příležitosti Evropských dnů handicapu
v Ostravě 8. října 2019 v areálu Dolu Hlubina Brick House. Gratulujeme!
Marie Ředinová
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Interview v Českém rozhlase Ostrava
Předseda klubu natočil rozhovor pro Český
rozhlas Ostrava, který byl vysílaný v sobotu
9.11.2019 v pořadu Odpolední interview.

několik desítek účastníků, aby si vzorky osahali
a informovali se na praktické zkušenosti,
zejména na chování pomůcek ve vodě. Ukazuje
se, že je informovanost veřejnosti stále
nedostatečná.
P. Kreml
Cena ministra zdravotnictví 2019
Zpracoval jsem jménem Českého ILCO a
našeho klubu nominaci Ing. Marie Ředinové na
udělení Ceny ministra zdravotnictví 2019, a to
na Cenu ministra zdravotnictví za práci ve
prospěch osob se zdravotním postižením.
Nominaci podpořily další dvě osoby a účastníci
podzimní Valné hromady Českého ILCO.

S redaktorkou Ivou Piskalovou hovořil
o stomicích,
dobrovolnících,
rekondičních
pobytech, koupání a plavání... Rozhovor je
možno vyhledat v archívu Českého rozhlasu:
https://ostrava.rozhlas.cz/pavel-kreml-predsedaslezskeho-klubu-stomiku-ostrava8107060?player=on#player

Tato cena se uděluje osobnosti, která se
významným
a
mimořádným
způsobem
zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo
chronicky nemocným občanům v České
republice. Výběrová komise navrhla Marii
Ředinovou na vítězného laureáta na zmíněné
ocenění a pan ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr.
Adam Vojtěch, MHA, návrh komise přijal.
Cenu ministr předal na slavnostním večeru
dne 3.12.2019 od 20:00 hodin ve Španělském
sále Pražského hradu.
Gratulujeme!

Celostátní pracovní setkání hygieniků
Na pozvání Ing. Ivo Veselého, vedoucího
oddělení hygieny Ministerstva zdravotnictví ČR
jsem spolu s Ing. Vaškem Burečkem měl
možnost vystoupit s prezentací 6. listopadu 2019
na Celostátním pracovním setkání hygieniků
k problematice pitných a koupacích vod. Setkání
se konalo v malém sále Gongu v areálu Dolních
Vítkovic.

P. Kreml
Nový ILCO Zpravodaj 1/2019

V odpolední části konference, která byla
věnována koupacím a bazénovým vodám jsme
měli možnost více než sto účastníků informovat
o projektu PLAVEME. Stále se setkáváme s tím,
že stomikům je omezován vstup do bazénu
s odkazem na hygienu.
Moderní stomické pomůcky jsou zcela
bezpečné a umožňují vstup do vody. Dobře
zvolená stomická pomůcka je pro bazén menším
nebezpečím než např. plenkové kalhotky
s gumičkou, se kterými se děti od 1-3 let
v bazénech mohou koupat.
Překvapil nás velký zájem o ukázky
jednodílných a dvoudílných stomických
pomůcek. Po skončení prezentace za námi přišlo

V těchto dnech vychází nový ILCO
Zpravodaj
1/2019.
Dostanete
jej
na
předvánočním setkání 16.12.2019 ve Svinově.
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Bronislav Tučný,
ILCO Novojičínska spolek stomiků
tel.: 732 784 740
e-mail : Tucny@seznam.cz

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Setkání na Svinci
Na Svinci se v závěru roku setkávají stomici
přes dvacet let. Tato setkání jsou stále
populárnější a v loňském roce nás bylo přes
padesát.
ILCO Novojičínska Vás i letos srdečně zve
na tradiční předsilvestrovské setkáním stomiků
na Svinci - Chodníček Václava Bártka.
Setkání se bude konat v pondělí
30. prosince 2019 od 10 hodin v Chatě Svinec.
http://www.chatasvinec.cz/
Na chatě se zdržíme asi do 12 hodin a
potom vykročíme na vrchol ke křížku, 546
m.n.m., kde se společně vyfotíme a odpálíme,
nikoliv
ohňostroj,
ale
několik
velmi
ekologických lahví šumivého vína.
Z vrcholu sestoupíme jako vloni do
Bludovic do velmi pěkné restaurace "BOSS" viz
foto na http://www.restauraceboss.cz/
V restauraci je sál s kapacitou 100 osob.
Trasa pro pěší bude asi 4 km. Oběd bude
připraven na 13:30 - 14:00 hod.
Účastnický příspěvek na tuto akci bude
200 Kč na osobu. V ceně účastnického příspěvku
je přípitek, oběd a cena nájmu/energie za sál.

Rekondiční pobyt 2020
Rekondiční pobyt v příštím roce bude 28.
Není snadné nalézt hotel s kapacitou cca 100
osob za přijatelnou cenu. Pan Rohan uskutečnil
několik desítek telefonních jednání.
Rekondice se budou konat v Luhačovicích,
hotel Harmonie. Termín 30.9. - 4.10.2020.
Dohodnutá cena (30% sleva) je 790 Kč os./den.
Pro srovnání: Letos v hotelu Bauer to bylo
690 Kč os./den, takže celkem o 400,-Kč na
osobu méně, než tomu bude v příštím roce.
Doufáme, že se podaří získat dotace, abychom
mohli podpořit hlavně stomiky.

Kontakty
Předseda: doc. Pavel Kreml, Francouzská 6015,
708 00 Ostrava-Poruba, tel.: 596 994 175
(funguje záznamník), mobil: 737 588 111
pavel.kreml@vsb.cz
Pokladník: Miroslava Paskonková, Mongolská
1470/42, 708 00 Ostrava-Poruba mobil:
731 482 085
miroslava.paskonkova@centrum.cz
Číslo účtu: 1642237389/0800
Web: www.ILCO.cz/Ostrava
E-mail: info@ilco.cz

V loňském roce nám počasí na vrcholu Svince
moc nepřálo. Letos to bude lepší!
Pro ty, co budou potřebovat dopravit
z Bludovic na vlak či autobus, zajistíme odvoz
auty. Prosím z organizačních důvodů o
přihlašování účastníků do 18.12.2019. Zároveň
přidejte poznámku, zda budete chtít zajistit
odvoz na spoje. Děkuji
-8-

Podpora distributory stomických pomůcek

..........http://www.convatec.cz/
................http://www.coloplast.cz/
.............http://www.bbraunweb.cz/

.............http://cz.dansacimage.com/

.............http://www.distrimed.cz/

....................http://www.pohlcovac-pachu.cz/

................http://www.eakin.cz/

..................http://www.sabrix.cz/cz/

.............http://www.ja-zdravotnickepotreby.cz/

Všem sponzorům děkujeme. Přejeme hodně zdraví, spokojenosti
a těšíme se na další spolupráci v roce 2020
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Granty v roce 2019
Statutárního města Ostravy

http://www.ostrava.cz/

Města Havířova

http://www.havirov-city.cz/

Podpora klubu firmami a jednotlivci

http://www.bonverdakarproject.com/
Auditorská společnost Ostrava s.r.o. – Ing. Isabella Žurková

Všem sponzorům děkujeme!
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