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Zápis z výroční schůze 
Slezského klubu stomiků Ostrava 

Den konání:  17.3.2010    Místo konání: Diagnostické centrum Ostrava 1 

Přítomni: Viz prezenční listina (62 členů  a 2 hosté) 

Hosté:  Alice Křetínská – firma ConvaTec Praha, Radka Serafínová – Výdejna U Radima Ostrava  

 

Pokladník Jaroslav Opletal vybíral členské příspěvky na rok 2010 ve výši 150,-Kč a příspěvky na klubové 
zájezdy. Paní Rodryčová, Šedová a Juřinová zapisovaly u prezence zájemce o exkurzi ve firmě Hyundai,  na 
prodej kytiček pro Ligu proti rakovině a rovněž  zde zájemci mohli proti kauci 50 Kč obdržet tričko s logem 
klubu, které budeme nosit na některých klubových akcích.  

Průběh jednání: 

1. Zahájení: doc. Kreml  – přivítání přítomných a hostů, seznámení s programem schůze. 

2. Zpráva o činnosti v roce 2009 (Doc. Kreml) 

Zprávu o činnosti za uplynulé dvouleté funkční období přednesl předseda klubu. Uplynulý rok byl velice 
úspěšný – celkem se uskutečnilo 22 akcí. Byl rovněž úspěšný i po stránce finanční. Získali jsme celkem 126 
tis. Kč z grantů a přes 100 tis. Kč od sponzorů. Dále zhodnotil práci jednotlivých členů výboru a poděkoval 
všem za vzornou a obětavou práci. Zvláště poděkoval ze zdravotních důvodů odstupujícímu členu výboru 
Zdeňku Bartošovi.  

Výbor klubu pracoval od poslední výroční členské schůze 11.3.2009 ve složení: Kreml, Čermák, Opletal, 
Nečasová, Rodryčová, Juřinová, Bartoš. Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně a všichni členové 
výboru se zapojovali do přípravy klubových akcí velice aktivně. Členské schůze se konaly čtyřikrát ročně. 
Vyšla 4 čísla Zpravodaje klubu v rozsahu 12 stran. Informace o našich akcích byly dále prezentovány 
v časopise Radim, Bulletinu Ligy proti rakovině Praha a v novinách HORNÍK. Klub má k dnešnímu dni 
143 členů včetně 34 rodinných příslušníků. Z toho 16 členů v uplynulém roce nezaplatilo členské 
příspěvky. 

Od roku 2004 zpracováváme společný plán akcí klubů Ostrava, Opava a Nový Jičín, aby nedocházelo 
k překrývání termínů. Společný plán obsahoval 22 akcí rozmanitého charakteru. Veškeré plánované akce 
v roce 2009 se podařilo uskutečnit.  

1.4. to byla již pravidelná dubnová exkurze po zajímavostech Ostravy, kterou jsme nazvali Šumná Ostrava. 
Tentokrát jsme navštívili provoz pivovaru Ostravar. Velmi pěknou akcí byl 8.5. již tradiční sraz stomiků na 
Pustevnách (pořádal klub NJ). 13.5. proběhl Den proti rakovině (13. Květinový den), do kterého se zapojili 
členové klubu a spolu se studentkami SZŠ Ostrava-Vítkovice jsme prodali 5001 kytiček za 108 713,- Kč a 
získali jsme tak do klubové pokladny 30 261,- Kč (30 % z tržby). 14.5. jsme se aktivně zúčastnili přehlídky 
sociálních služeb, která proběhla na Masarykově náměstí pod názvem „Lidé lidem“. 27.-30.5. se uskutečnil 
zájezd do Orlických hor (hlavním organizátorem byl klub Nový Jičín). 16.6. se uskutečnil zájezd našeho 
klubu do Olomouce s prohlídkou Arcibiskupského muzea a centra města. 20.6. proběhla tradiční akce klubu 
OP – střelecké odpoledne v Kravařích. 5. ročník Setkání na hranici zorganizovali polští stomici 
v Jaworzynce Trzycatku. Velmi pěkného setkání se zúčastnilo 41 osob z Česka. 22.8. se uskutečnil výlet do 
Lipníku nad Bečvou a na hrad Helfštýn. Milým překvapením bylo, že 2000 návštěvníkem Lipníku se stal 
předseda klubu doc. Kreml. Největší akcí klubu v uplynulém roce byl rekondiční pobyt. Rekondice se letos 
konaly od 30.9. do 4.10.2009 na Červenohorském Sedle v Jeseníkách. Jak se ukázalo, měl výbor šťastnou 
ruku při volbě místa a hotelu. Program rekondic byl sestaven tak, že každý den dopoledne probíhaly 
prezentace firem, které vyrábějí stomické pomůcky a přednášky. Odpoledne bylo vyhrazeno vycházkám, 
plavání, ke konzultacím se stomasestrami a psychologem. V průběhu celého dne probíhaly individuálně 
masáže. Večery byly věnovány společenské zábavě a tanci. Rekondice se zúčastnilo 107 stomiků a jejich 
partnerů. Mohli jsme přivítat i hosty z POL-ILKO a SLOVILCO. Na přednáškách, prezentacích a programů 
se podílelo dalších 19 osob. Společně jsme 3.10. oslavili Světový den stomiků, který proběhl v mnoha 
zemích selého světa pod heslem „Podat pomocnou ruku“. Předesda a místopředseda klubu se zúčastnili 
oslav Světového dne stomiků uspořádaných POL-ILKO ve dnech 11. – 13.10. v Zielonej Górze. Poslední 
klubovou akcí bylo 14.12. Vánoční setkání u stromečku v Petřkovicích. S rokem 2009 jsme se rozloučili 
30.12. tradičním výšlapem na Svinec. 
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Od června 2009 byla každé 2. pondělí v měsíci organizována klubová setkání v klubu ECHO v Ostravě 
Svinově. Účast na těchto setkáních byla 14-17 členů. Díky podpoře Městského obvodu Svinov byly klubu 
odpuštěny poplatky za pronájem klubové místnosti. 

Významná byla i spolupráce se sdružením České ILCO. Doc. Kreml a doc. Čermák pracovali ve funkci 
místopředsedů Českého ILCO. Na podzimním zasedání Českého ILCO 27. – 29.11.2009 v Brně byl doc. 
Kreml opět zvolen do funkce místopředsedy Českého ILCO, které přeneslo své sídlo do Prahy.  

Granty v roce 2009: 
• Nadace OKD - 65 000 Kč 
• Magistrát města Ostravy - 50 000 Kč 
• Magistrát města Havířov - 7 000 Kč 
• Městská část Svinov - 4 000 Kč 

Sponzoři klubu firmy: 

ConvaTec, Coloplast, Dansac, B-Braun, Incom Trading, ALP ecology, Advokátní kancelář JUDr. 
Neuwirthové (celkem100 500), výtěžek z prodeje kytiček LPR Praha (32 614). 

3. Zpráva o hospodaření:  pokladník klubu J.Opletal 

Byla přeložena  zpráva o hospodaření klubu v uplynulém roce. Celkové příjmy v roce 2009 byly 
498.634,03 Kč včetně zůstatku (48.990,06,- Kč) z minulého roku. Celkové výdaje v loňském roce byly 
383.087,00 Kč. Zůstatek pro rok 2010 činí 115.547,03 Kč. Nezaplacené členské příspěvky za rok 2009 má 
16 členů. 

4. Zpráva o revizi hospodaření: předseda revizní komise Jiří Zámečník 

9.2.2010 byla provedena revize hospodaření klubu za uplynulý rok. V hospodaření klubu nebyly shledány 
žádné vážnější nedostatky. Chybějící doklady byly zapůjčeny předsedovi klubu z důvodu vyúčtování grantů 
a v současné době jsou již vráceny do účetních dokladů a tyto jsou v pořádku.    

5. Volby nového výboru a revizní komise 

Alena Nečasová zhodnotila práci jednotlivých členů výboru a revizní komise za uplynulé dva roky a 
představila členské schůzi členy nově navrhovaného výboru pro období dalších dvou let, jak ukládají 
stanovy našeho klubu. Byli zvoleni i náhradníci, kteří v případě dlouhodobé nemoci nebo odstoupení 
některého člena výboru či revizní komise budou kooptováni na jeho místo. 

Členská schůze zvolila nový výbor a novou revizní komisi pro období let 2010-2012 jednomyslně.  

 

Výbor klubu: 
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.  
Doc. PhDr. Svatopluk Čermák, CSc. 
Alena Nečasová 
Jaroslav Opletal 
Bohumila Rodryčová 
Ing. Oldřich Rohan    
Hedvika Juřinová  

Náhradník : Mgr. Jiřina Šedová  

Revizní komise: 
Jiří Zámečník 
Ing. Jiří Demel 
Jana Odstrčilová 

Náhradník :  

Jan Strachoň 

 

 Volba funkcionářů na prvním zasedání výboru: 
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. předseda, 
Doc. PhDr. Svatopluk Čermák, CSc. místopředseda, 
Jaroslav Opletal pokladník, 
Alena Nečasová jednatelka. 

 Právo nakládat s účtem u ČS mají:  Jaroslav Opletal, Ing. Oldřich Rohan. 

 Podpisové právo mají: Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc., Doc. PhDr. Svatopluk Čermák, CSc.,  
Alena Nečasová, Hedvika Juřinová. 
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6. Akce připravované pro rok 2010 (Kreml) 

Byla podána informace o podaných a přiznaných grantech a předneseny hlavní akce na rok 2010. Klub má 
již přiznány granty z Magistrátu města Ostrava ve výši 50 tisíc na rekondiční pobyt a z firmy ČEZ 
v celkové částce 78 tis.Kč, z toho 60 tis. na rekondici a 18 tis. na diaprojektor. Grant města Havířov – dosud 
není rozhodnuto a grant Nadace OKD bude zpracován na akci Setkání na hranici v hornickém muzeu 
Landek 19.6.10. Plán činnosti je koordinován s akcemi klubů v Opavě, Novém Jičíně a Přerově. 
Podrobnější informace a termíny byly zveřejněny v prvním čísle Zpravodaje (1/2010). Zájem o jednotlivé 
akce byl registrován na této členské schůzi, event. na základě telefonické dohody s pokladníkem klubu. 
Informace o oblíbené akci Šumná Ostrava 22.4. a o prodeji kytiček na Dni proti rakovině 12.5.10. -výzva 
k maximální podpoře této akce, při které si můžeme sami vydělat peníze na činnost. Hlavním garantem  je i 
letos paní Hedvika Juřinová. Příští členská schůze bude 11.5. a zde členové, kteří se přihlásí, obdrží kytičky 
k prodeji. V letošním roce jich objednáváme 5 tisíc a věříme, že se nám je podaří prodat. 7.-9.5. se 
uskuteční relaxační pobyt v hotelu DUO na Horní Bečvě. Z tohoto hotelu jsme v rámci mimosoudního 
vyrovnání obdrželi poukázku ve výši 50 tis.Kč na služby jejich hotelu, proto by bylo škoda toho nevyužít a 
cena pobytu bude pro členy velmi příznivá – pouze 300 Kč. Ekonomická cena pobytu je 1.670 Kč, zbytek 
pokryjeme z dotace hotelu a z vlastních klubových prostředků. Kapacita ubytování je 56 míst, dosud je 
přihlášeno xxx osob. Podařilo se rovněž zajistit exkurzi v automobilce Hyundai v Šošovicích, která se 
uskuteční 7.5. od 11-13 hod – dosud je přihlášeno xxx osob (max.počet je 50). Dále předseda informoval o 
náročné akci, která nás čeká a tou je Setkání na hranici 19.6.10. Na tuto akci bude zpracován grant a podle 
výsledku pak určíme účastnický poplatek. Podrobně se o této akci bude informovat v příštím Zpravodaji a 
přihlašovat se bude na členské schůzi 11.5. Podzimní rekondiční pobyt proběhne ve dnech 29.9.-3.10.2010 
v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Poslední velkou klubovou akcí bude vánoční večírek 
v Petřkovicích 20.12.10 a s rokem 2010 se rozloučíme jako vždy procházkou na Svinec.  

7. Prezentace nového výrobku  firmy ConvaTec 

Jedná se o nový dvoudílný systém s názvem Natura, který nahradí stávající pomůcku Combihesive 2S. 
Představila ji Alice Křepínská se Stomalinky ConvaTec Praha, pomůcku si všichni mohli prohlédnout a 
objednat si její vyzkoušení. Alice pozvala všechny na Setkání stomiků s odborníky, které se uskuteční 
13.4.2010 v hotelu Harmony v Ostravě od 10-14 hod Přihlásit se je možno telefonicky do 1.4.2010. 

8. Informace z Výdejny U Radima 

Radka Serafínová informovala o změně ordinančních hodin MUDr. Mrázka – budou vždy ve čtvrtek od 8 – 
10 hodin. 

9. Klubová setkání 
Předseda informoval o dopise z Obecního úřadu Svinov, že od letošního roku nemohou pronajímat 
klubovnu ECHO, kde míváme každé pondělí v měsíci klubová setkání. Nabízí místo toho buď klubovnu 
v přízemí budovy Obecního úřadu nebo místnost v Hasičské zbrojnici. Další možnost je setkávat se 
v prostorách restaurace U Slunka. Členové navrhli, aby výbor objednal klubovnu v prostorách Obecního 
úřadu – na termín 12.4. zajistí Hedvika Juřinová, písemnou objednávku zašle předseda klubu. 
 

10. Diskuse 
- P. Juřinová : znovu vyzvala členy, aby se přihlásili dle svých možností k prodeji kytiček a informovala 
o způsobu distribuce 
- předseda klubu :  informoval o tom, že stomaporadna ve FnsP v Porubě předepisuje novým stomikům 
pouze pomůcky jedné firmy. Stomik má však právo na svobodný výběr pomůcky. Vyzval všechny, kdo se 
s něčím takovým setkají, aby o tom ihned informoval předsedu nebo některého člena výboru. 
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11. Usnesení členské schůze 

Členská schůze schvaluje: 

♦ Zprávu o činnosti odstupujícího výboru a zprávu o činnosti klubu za rok 2009, 
♦ zprávu o hospodaření za rok 2009, 
♦ zprávu revizní komise, 
♦ volbu nového výboru ve složení: Juřinová, Nečasová, Rodryčová, Kreml, Čermák, Opletal, Rohan, 

náhradník Šedová a volbu revizní komise ve složení: Odstrčilová, Demel, Zámečník, náhradník Strachoň. 
♦ Výši členského příspěvku 150,- Kč pro rok 2010, 
♦ příspěvek na telefon ve výši 10.800 Kč ročně pro nutné zajišťování klubových aktivit. Tato částka bude 

rozdělena mezi předsedu, místopředsedu, pokladníka, jednatele a případné další členy dle potřeb a 
rozhodnutí výboru klubu, 

♦ sazbu 5 Kč/km při užití auta pro potřeby klubu a proplácení jízdného za uskutečněné cesty k zajištění 
činnosti klubu.. 

Členská schůze ukládá novému výboru: 

♦ řádně připravit plánované akce v roce 2010 a zpracovat plán akcí pro rok 2011 
♦ rozdělit funkce a  úkoly pro jednotlivé členy výboru a revizní komisi, 
♦ zajistit klubovnu v OÚ Svinov pro klubová setkávání 

 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Alena Nečasová     Schválil :  Doc.Pavel Kreml  

          jednatelka                       předseda 
 
 


