
JAK	DOPADL	LETOSNI	KVETINOVY	DEN	

13. května se uskutečnil již 19. ročník Českého dne proti rakovině, který jsme si zvykli 
nazývat Květinový den. Tuto akci organizuje Liga proti rakovině, která v letošním roce slaví 
25 let svého trvání. Její zakladatel pan profesor Dienstbier (+2012) považoval prevenci a 
výchovu ke zdravému způsobu života za nejlevnější lék a prodejem žlutého kvítku měsíčku 
lékařského se podařilo za ta léta shromáždit a následně rozdělit už přes 250 milionů korun. 
Získané prostředky se pak vkládají do péče o pacienty, do onkologického výzkumu, 
přístrojového vybavení onkologických pracovišť, nejvíc jich ale míří právě do preventivních 
projektů.  

Náš Slezský klub stomiků, který je členem LPR, se do této sbírky zapojuje již 15 let. 
Máme radost z toho, že se vás do prodeje přihlásilo více než v minulých letech a podařilo se 
otočit počty prodaných kytiček v poměru ke studentům. V minulosti to bývalo tak, že většinu 
kytiček nám prodali studenti SZŠ v Ostravě Vítkovicích a Gymnázia v Matiční ulici 
v Ostravě.  

Letos 29 našich členů prodalo 3395 kytiček a studenti nám prodali 2105 – celkem jsme 
tedy prodali 5500 kusů a utržili jsme za ně 124 948 Kč. Z toho nám LPR třetinu peněz vrátí 
na naši činnost, takže jsme si svým vlastním přičiněním a samozřejmě s velkou pomocí 
studentů obou škol vydělali téměř 42 tis. Kč.  

K této sbírce mají lidé důvěru a květinku si rádi kupují. Určitě tomu napomohla i 
propagace v televizi, kde se o sbírce letos hovořilo v sobotním večerním zábavném programu, 
který má zcela jistě vysokou sledovanost. To byl ze strany organizátorů skvělý tah. 
Hodnotíme také, že LPR reagovala na naše připomínky a sbírka se konala ve dvou dnech, a 
tak i když letos studenti prodali všechny kytičky už během dopoledne prvního dne, bylo více 
času na dokončení prodeje a odevzdání sběrných vaků. Počasí nám sice nepřálo tak jako 
vloni, ale přes drobný ranní deštík to nakonec nebylo špatné, prodávalo se dobře a nikdo se 
nesetkal s nějakou vyloženě špatnou reakcí ze strany kupujících.  

Co nás ale velmi nemile zaskočilo, bylo chování vedení velkých obchodních řetězců jako 
Tesco, Globus a Lídl, které zakázalo prodej před jejich prodejnami a jejichž ochranky 
vyhazovaly prodejce z těchto míst. Napsali jsme LPR podnět, aby se dotázala ředitelů 
zmíněných firem, co je vede k tak negativnímu postoji vůči této sbírce. Že by to byla obava z 
toho, že zákazník dá 20 Kč nám a o to méně pak utratí u nich?! To je při jejich obratu opravdu 
úsměvné. A zároveň smutné, k jakým prostředkům sahají v honbě za větším ziskem.  

Lidé dnes sice musí obracet každou korunu, ale kdo chce, ten si kytičku koupí a naopak. 
Nejčastěji dávali jen těch doporučených 20 Kč, ale mnozí dali i větší částku, takže průměr za 
jednu kytičku byl letos 22,72 Kč. A jak dopadla naše „vnitroklubová soutěž“ 
o nejúspěšnějšího prodejce? Co se počtu prodaných kytiček týče, nejvíce jich prodala Hedvika 
Juřinová (495), J. Strachoň a M. Švidrnoch (300), N. Kubíková (200) a P. Kreml (150). 
Nejvíce členů (13) prodalo po 100 ks a 9 po 50 ks.  

A kdo měl nejlepší tržby? No jako každoročně zvítězil náš předseda Pavel Kreml, jehož 
průměr za kytičku činil 33,28 Kč! Jako druhý se umístil Milan Švidrnoch (27,75), třetí Soňa 
Krčmářová (27,66), čtvrtý skončil Jarek Opletal (25,89), páté místo obsadila Miluška 
Mlýnková (25,73) a šesté Dagmar Ulmanová (25,25). Všem výhercům blahopřejeme a 
samozřejmě děkujeme všem, kdo se zapojili a pomohli jakýmkoliv způsobem.  

  



Především děkujeme Hedvice Juřinové, která se i letos o všechno obětavě postarala 
(s nemalým přispěním svého manžela Josefa). Moc děkujeme i vedení obou ostravských škol 
a jejich studentům za velikou pomoc našemu klubu. Všichni prodávající členové klubu budou 
mít za odměnu rekondiční pobyt nebo jinou klubovou akci o něco levnější, protože tím 
chceme ocenit jejich snahu přispět vlastním úsilím do společné klubové pokladny. Děkujeme 
také všem těm, kdo by se rádi zapojili, ale zdraví či ostych jim to nedovolí, a tak si alespoň na 
schůzi kytičku koupili.  

A nezbývá než si přát, aby nám zdraví dovolilo zapojit se do sbírky i v příštím roce! 

Za výbor klubu Alena Nečasová 

 


