
KYTIČKY PRODÁVÁME UŽ 14 LET 
 
Letošní celostátní sbírce Český den proti rakovině počasí příliš nepřálo. Bylo docela chladno 
s občasnými přeháňkami. Bylo to však lepší než další dva dny, kdy už opravdu lilo. Náš klub 
prodává kytičky měsíčku lékařského už 14 let a je to aktivní způsob, jak přispět dobré věci a 
také naší klubové pokladně. Přestože průměrný věk našich členů je nad 65 let, jsme moc rádi, 
že se podařilo získat 26 členů, kteří se letos zapojili do prodeje. Opět nám pomohlo i 13 
studentů Gymnázia v Matiční ulici v Ostravě a 10 studentek SZŠ  Ostrava-Vítkovice.  

Za ta léta už lidé mají k této sbírce důvěru a květinku si docela ochotně kupují. Jen občas 
nás někteří posílali za politiky a poslanci, kteří oplývají penězi, ale nad tím musíme mávnout 
rukou, to už prostě ke každé sbírce patří. Stejně jako vloni jsme objednali 5500 kytiček. Naši 
členové i studenti gymnázia prodali i přes nepřízeň počasí všechny kytičky, které dostali. 
Nepříjemným překvapením ale byly studentky SZŠ, u nichž bychom očekávali největší 
pochopení pro tuto akci. Z důvodu špatného počasí prodej ukončily předčasně a vrátily nám 
437 kytiček. Ještě večer se jich paní Juřinové podařilo prodat 110, ale i tak nám zbylo 327 
kytiček. Škoda! Lidé mají sice hlouběji do kapsy, takže nejčastěji dávali jen těch 20 Kč, ale 
přesto jsme vybrali 114207 Kč, což není špatné (průměr za 1 kytičku 22,08 Kč). No a jak 
dopadli naši prodejci? Když pomineme organizátorku a prodej na členské schůzi, tak nejvíce 
kytiček prodali : Jan Strachoň (300 ks), Karel Mlýnek (200 ks), Pavlové Kreml a Mališ (150 
ks). V soutěži o nejúspěšnějšího prodejce zvítězil jako obvykle Pavel Kreml (28,67 Kč za 1 
kytičku), 2. Miroslav Berger (28,41 Kč), 3. František Cileček (27,02 Kč), 4. Jaroslav Opletal 
(26,94 Kč) a 5. Václav Bureček (26,40 Kč). Gratulujeme, ale uznání a poděkování si 
samozřejmě zaslouží všichni prodejci. Uvítali bychom, kdyby se v budoucnu mohla sbírka 
konat ve dvou dnech - ve středu i ve čtvrtek. Prodalo by se více kytiček a snáze bychom mohli 
řešit případný výpadek. Ale to nezáleží na nás, připomínkujeme to už delší dobu, tak uvidíme. 

Stejně jako vloni tuto náročnou akci obětavě zajišťovala členka výboru paní Hedvika 
Juřinová. Spolu s manželem nachystali a rozvezli tašky s kytičkami a po skončení sbírky opět 
posbírali a dopravili na poštu 48 plných vaků, což už byla pořádná zátěž. Moc jim za to 
děkujeme, kéž by takových obětavých lidí bylo na světě více. Děkujeme i všem ostatním, 
kteří se do této smysluplné a potřebné sbírky zapojili.  
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