
 

Rekapilutace 

Začátek roku 2021 nebyl pro náš klub jednoduchý z důvodu 

přetrvávající covidové situace. 

Naše setkání byla omezena, byli jsme nuceni respektovat  

nařízení vlády a  obavy z nákazy se staly příčinou , že po prvé v 

roce 2021 proběhlo setkání v parku HB. 

První setkání proběhlo v 4. března 2021. 

Druhé setkání se konalo 8.dubnu 2021 též  jsme se sešlu v 

parku u náměstí HB, kde byl zvolen nový předseda  klubu Jan 

Friml a nový výbor stomiků Hana Brabcová a Josef Rauer. 

Zároveň jsme poděkovali a  ocenili obětavou a pracovitou 

dosavadní předsedkyni Hanu Brabcovou. 

Naše třetí schůzka proběhla opět v parku. 

Sešli jsme se v naději , že se covidavá situace zlepší a začali 

plánovat výlety a rekondice, pro rok 2021. 

Velice si vážím všech zúčastněných na schůzkách , které 

proběhly  v netradičních podmínkách. 

3.6.2021 již proběhla schůzka v restauraci Nagano HB. 

Naplánovala se rekondice na srpen hotel Libuše  Poděbrady. 



Jednomyslně byla zvolena kronikářka a zapisovatelka setkání 

Anna Svobodová vážená manželka našeho člena, 

tímto jí patří srdečné poděkování. 

Další setkání se konalo  1.7. v Naganu HB. 

Oceńuji  Marii Rauerovou která po několikáté zařídila pobyt v 

Poděbradech . 

Rekondice proběhla  v hotelu Libuše v menším počtu  členů  

z dúvodu covidu. 

I přes covidová opatření byl lázeňský pobyt velkým přínosem. 

5.8.2021 Nagano HB proběhlo naplánování  setkání  , které 

se uskutečnilo 

16.9 v zasedací místnosti nemocnice HB spojené s přednáškou 

M. Ředinové na téma - význam ILCO pro ČR a světový den 

stomiků a informace firmy Dansac ředstavení nových stom. 

pomůcek. 

2.10. - 4.11.Nagano HB se plánovalo 

setkání stomiků s pořádáním  vánočního večírku , který se 

buhužel nekonal díky  covidové situaci. 

Na závěr  děkuji Daně Baťové , díky které schůzky probíhaly v 

restauraci Nagano, v roce 2022 budou setkání v restauraci Na 

Ostrově a opět každý první čtvrtek v měsíci. 



Děkuji též  všem dámám a spolkům za prodej kytiček Liga proti 

rakovině , jejíchž zásluhou se  zvýšil rozpočet klubu a za další 

děkuji všem našim sponzorům. 

Na závěr bych si přál ,aby naše setkání v tomto roce 22 

probíhala bez omezení a za co největší účasti členů klubu. 

Takový byl náš rok 2021 , všichni věříme že následující rok 2022 

bude mnohem příznivější. 

                                                        

Jan Friml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


