
LETOŠNÍ	KVĚTINOVÁ	SBÍRKA	
 

11. května se uskutečnil jubilejní 20. ročník Českého dne proti rakovině, kterému říkáme 
Květinový den a kterou organizuje Liga proti rakovině. 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 vkládají do péče o pacienty, do 
onkologického výzkumu, přístrojového vybavení onkologických pracovišť, nejvíc jich ale 
míří právě do preventivních projektů.  

Letošní ročník byl zaměřen na téma rakoviny prsu u žen. Náš Slezský klub stomiků, 
který je členem LPR, se do této sbírky zapojuje již 16 let. Už v loňském roce se do prodeje 
přihlásilo více členů klubu než v minulosti a podařilo se otočit počty prodaných kytiček ve 
prospěch klubových prodejců v poměru ke studentům.  Letos 27 našich členů prodalo 3775 
kytiček a zbytek do 5500 ks nám prodali studenti ostravských gymnázií – Matiční, Biskupské 
a Matějíčkovo, za což jim moc děkujeme.  

Trochu nás letos zaskočilo, že SZŠ v Ostravě-Vítkovicích, se kterou spolupracujeme řadu 
let, nás odmítla s tím, že kytičky prodávat budou, ale za sebe, ne pro nás. Připomínkovali jsme 
to v článku pro LPR a paní Jana Mauleová z Arcadia Praha (organizátor sbírky) nám sdělila, 
že sice školy oslovují, ale kdybychom v dotazníku uvedli, se kterými školami 
spolupracujeme, tak se na ně obracet nebudou. Také nám vysvětlila, že příspěvek ve výši 30% 
z výtěžku dostávají pouze neziskové organizace, které jsou členy LPR, takže všichni ostatní 
včetně škol, prodávají kytičky zcela bezplatně. Takže jsme se za vzniklé nedorozumění 
omluvili a do budoucna se budeme snažit zajistit si co nejvíce prodejců z vlastních řad a do 
dotazníku uvádět všechny školy, které nám přislíbí pomoc s prodejem.  

Celkem jsme do prodejních vaků nasbírali 127 173 Kč, z toho nám LPR třetinu peněz 
vrátí na naši činnost, takže jsme obohatili klubovou pokladnu o téměř 40 tis. Kč. Za těch 20 
let už lidé získali ke květinové sbírce důvěru, k čemuž zcela jistě přispívá i propagace v České 
televizi. Lidé u nás na Ostravsku mají nyní sice hlouběji do kapsy, takže nejčastěji dávali jen 
těch doporučených 20 Kč, ale i tak byl letošní průměr za kytičku 23,12 Kč. Obyčejní lidé 
přispívají, ovšem vedení obchodních řetězců s obrovskými zisky má ke sbírce zcela jiný 
postoj. Milan Švidrnoch byl vloni ochrankou vykázán z parkoviště před Lídlem, proto se letos 
již předem obrátil  na vedení Lídlu dopisem a dostal následující odpověď : „Nepřejeme si, aby 
byli naši zákazníci obtěžováni“. K tomu není třeba komentáře. Naštěstí jinde takoví nebyli a 
podařilo se mu prodat úctyhodných 500 kytiček! 

A jak dopadla naše „vnitroklubová soutěž“ o nejúspěšnějšího prodejce? Co se počtu 
prodaných kytiček týče, nejvíce jich prodala Hedvika Juřinová (700), M.Švidrnoch (500), 
M.Dluhošová (250), N.Kubíková (200) a I.Rodryč (175), 4 členové prodali po 150 ks (Kreml, 
Hýbl, Mlýnková, Mališová), 9 členů prodalo po 100 ks (Filipcová, Berger, Krčmářová, 
Halusková, Jaščurkovská, Bureček, Nečasová, Sitková, Konečná) a 9 po 50 ks (Halfarová A., 
Odstrčilová, Kašparová, Kudelová, Zámečníková, Glozar, Paskonková, Kubečka, Tománek).  

A kdo měl nejlepší tržby? No jako každoročně zvítězil náš předseda Pavel Kreml, jehož 
průměr za kytičku činil 36,95 Kč (o téměř 4 Kč ještě překonal svou loňskou tržbu)! Jako 
druhá se umístila p. Konečná (28,35), třetí Soňa Krčmářová (27,95) a za ní těsně Milan 
Švidrnoch (27,10). Tito dva si oproti loňsku vyměnili místo a i letos to bylo opravdu „o prsa“! 
Na 5. místě skončila M.Paskonková (26,18) a 6. M.Berger (24,69).Všem výhercům 
blahopřejeme a samozřejmě děkujeme všem, kdo se zapojili a pomohli jakýmkoliv způsobem.  



U výkazu prodejců a tržeb mě zaujalo jméno Konečná, které neznám. Tak jsem zavolala 
Hedvice Juřinové, kdo to je. No a představte si, že je to 23 letá mladá žena z Orlové, která 
prodělala nádorové onemocnění mozku a chtěla se do sbírky zapojit. Telefonovala na LPR do 
Prahy, ale už bylo po termínu, tak ji dali kontakt na náš klub. Volala tedy Hedvice, autobusem 
si s kamarádkou přijela do Ostravy pro vak, pak ho zase přivezla a ještě s takovou velkou 
tržbou! A nechce za to nic, chtěla jen pomoci lidem, kteří stejně jako ona prodělali či 
v budoucnu onemocní touto zákeřnou chorobou. Moc jí za to jistě jménem nás všech 
děkujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalšího ještě tak mladého života.  

Veliké poděkování patří Hedvice Juřinové, která se i letos o všechno obětavě postarala 
(s nemalým přispěním svého manžela Josefa, který najezdil spousty kilometrů a taky za to nic 
nechtěl). Moc děkujeme i vedení ostravských gymnázií a jejich studentům za vstřícnost, 
ochotu a pomoc našemu klubu. Všichni prodávající z našich řad budou mít rekondiční pobyt 
nebo jinou klubovou akci o něco levnější, protože tím chceme ocenit jejich snahu přispět 
vlastním úsilím do klubové pokladny. Děkujeme i ostatním členům klubu, kteří si na schůzi 
kytičku koupili. Také velice děkujeme Jarkovi Opletalovi a jeho partnerce Dagmar Zamarské, 
kteří již letos ze zdravotních důvodů kytičky prodávat nemohli, a tak věnovali klubu každý 
2000 Kč.  

Takže dobrá věc se podařila, naše snaha zvítězila a nezbývá než si přát, aby nám zdraví 
umožnilo zapojit se do sbírky i v roce 2017! 

Za výbor klubu Alena Nečasová 

 
 


