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Zápis z výroční schůze 
Slezského klubu stomiků Ostrava 

Den konání: 12.3.2013    Místo konání: Diagnostické centrum Ostrava 1 

Přítomni: Viz prezenční listina (91 členů) 

Hosté: M.Svoboda – firma R-MARK Praha, R.Tesařová a N.Kubíková-firma Lipoelastic, A.Palátová -  

  prodejna U Radima Ostrava 

Pokladník Jaroslav Opletal s Hedvikou Juřinovou vybírali členské příspěvky na rok 2013 ve výši 200,-Kč a 
anketu zájemců o připravované klubové akce v roce 2013. Paní  Šedová zapisovala prezenci a paní Nečasová 
zápis ze schůze.  

Průběh jednání: 

1. Zahájení: doc. Kreml  – přivítání přítomných a hostů, vzpomínka na zemřelé členy klubu. 

2. Zpráva o činnosti  (Doc. Kreml) 

        Zprávu o činnosti za uplynulý rok 2012 přednesl předseda klubu.  Uplynulý rok byl velice úspěšný, celkem 
se uskutečnilo 38 akcí. Každé druhé pondělí v měsíci se scházelo 15-20 členů v klubu ECHO ve Svinově, 
po uzavření klubu ECHO je to nyní každou druhou středu v klubovně Magistrátu městské části Svinov.  
Uskutečnily se 4 členské schůze (3 pracovní a čtvrtá s tradičním vánočním večírkem v Petřkovicích). Pěkná 
byla i tradiční akce Šumná Ostrava, kdy 57 osob navštívilo lázně Klímkovice. Úspěšný byl rovněž  
Květinový den 16.5.2012, kdy jsme prodali s pomocí studentů Gymnázia na Matiční ul. V Ostravě a SZŠ 
Ostrava-Vítkovice 5567 kytiček a pro klub tak získali cca 35 tis. Kč. Z tohoto výtěžku jsme pak prodejcům 
kytiček dotovali snížení úhrady na některou z klubových akcí, vesměs rekondiční pobyt. Organizace této 
akce je velmi náročná a veliký dík patří Hedvice Juřinové. Uskutečnilo se Trojsetkání v Trestné v Polsku, 
kterého se zúčastnilo 30 osob za ČR, pěkný byl klubový zájezd na Velehrad (43 osob), celodenní letní den 
se soutěžemi ve Stříteži (57 osob) a samozřejmě stěžejní akce celého roku – rekondiční pobyt, který se 
konal ve Valašských Kloboukách za účasti 119 osob. Závěr roku jsme oslavili na vánočním večírku 
v Petřkovicích, kde se nás sešlo 110. Kromě akcí našeho klubu jsme se zúčastnili i 10 akcí, které pořádaly 
kluby Opava, Nový Jičín a Přerov. Předseda  poděkoval všem sponzorům (9 firem se stomickými produkty, 
Magistrát města Ostravy, Havířova, Nadace OKD, ČSAD Reality Ostrava, JUDr.Neuwirtová).  

 Dále hovořil o velké zásluze českého ILCO v čele s  předsedkyní Marií Ředinovou, která sleduje nové 
zákony a vyhlášky zdravotních pojišťoven a aktivně bojuje za zachování stávajících práv stomiků 
především v oblasti limitů pomůcek. Jarního zasedání ILCO v Brně se zúčastnili 3 zástupci klubu, 
podzimního v Praze, spojeného s oslavou 20-ti let českého ILCO 5 členů klubu. ILCO získalo ocenění ve 
světové soutěží, kterou vyhlásili firma Coloplast a vyhráli jsme ze 43 zemí Evropy. Výbor klubu pracoval 
od poslední výroční členské schůze 6.3.2012 ve složení: Kreml,  Rohan, Opletal, Nečasová, Juřinová,  
Paskonková, Šedová a jako náhradnice Pobehová a Kantorová. Revizní komise pracovala ve složení: 
Demel, Odstrčilová, Strachoň.  Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně a všichni členové výboru se 
zapojovali do přípravy klubových akcí velice aktivně.  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 142 členů (106 stomiků a 36 rodinných příslušníků).  
Veškeré plánované akce v roce 2012 se podařilo uskutečnit. Právo nakládat s účtem u ČS mají na základě 
usnesení minulé VČS ze dne 6.3.2012:  Jaroslav Opletal, Ing. Oldřich Rohan a podpisové právo mají: Doc. 
RNDr. Pavel Kreml, Alena Nečasová, Hedvika Juřinová. Vzhledem k tomu, že místopředseda klubu 
ing.Rohan byl pověřen zajišťováním mnoha klubových akcí, je nutné rozšířit i pro něj podpisové právo 
k uzavírání smluv. Klubovou kronikářkou se stala po Aleně Kantorové paní Květa Pobehová. 

 

 

 Granty v roce 2012: 
• Nadace OKD - 64 000 Kč (z toho 19.200 zasláno až v 1/2013) 
• Magistrát města Ostravy - 55 000 Kč 
• Magistrát města Havířov -  7  000 Kč 
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Sponzoři klubu: 

ConvaTec (38500), Coloplast (1500),  B-Braun (21 000), Lipoelastic (6 000), ALP ecology (3 000), Sabrix 
(2 000), EAKIN (3 000), Dansac (5 000), Vega 98 (5 000), ČSAD Reality (50 000), ILCO (6875), 
Advokátní kancelář JUDr. Neuwirthové (5 000).  
Vzhledem k tomu, že máme nejnižší členský příspěvek v republice a i přes rostoucí ceny se řadu let 
nezvyšoval, doporučuje výbor navýšení  členského příspěvku pro rok 2013 ze 150 na 200 Kč. 

3.    Zpráva o hospodaření:  pokladník klubu J.Opletal 

Byla předložena  zpráva o hospodaření klubu za rok 2012. V roce 2012 se nám podařilo získat dostatek 
finančních prostředků k uskutečnění všech plánovaných akcí a naše hospodaření skončilo s přebytkem  
2211 Kč. Celkové příjmy v roce 2012 činily 671 883 Kč a výdaje  669 672 Kč. Zůstatek pro rok 2013 činí 
211 780 Kč, protože zůstatek z roku 2011 činil 209 570 Kč. Tato rezerva je nutná pro uskutečnění 
plánovaných akcí, jelikož není jisté, že budeme úspěšní ve všech požadovaných grantech. 

4.     Zpráva o revizi hospodaření: předseda revizní komise Ing.Jiří Demel 

4.2.2013 byla provedena za účasti všech členů RK a pokladníka klubu revize hospodaření klubu za rok 
2012. V hospodaření klubu nebyly shledány žádné vážnější nedostatky, revizní komise nemá k hospodaření  
připomínky a práci pokladníka hodnotí jako velmi dobrou a pečlivou.    

5.     Akce připravované pro rok 2013 (Kreml) 

Byla podána informace o podaných  grantech (Magistrát Ostrava 55 000 Kč (schváleno 50 000Kč),  
Havířov 7 000 Kč, Nadace OKD 30 000 Kč, Nadace ČEZ 65 000 Kč (neschváleno), Moravskoslezský kraj 
32 000 Kč, Nadace Avast 35 000 Kč. Tyto granty byly podány na rekondiční pobyt a Trojsetkání.  Klub má 
zatím přiznán grant z Magistrátu města Ostrava ve výši 50 tisíc na rekondiční pobyt. U Nadace ČEZ jsme 
nebyli úspěšní a o ostatních dosud není rozhodnuto.  

Předseda přednesl hlavní plánované akce na rok 2013. Plán činnosti je koordinován s akcemi klubů 
v Opavě, Novém Jičíně a Přerově. Podrobnější informace a termíny byly zveřejněny v prvním čísle 
Zpravodaje (1/2013). Zájem o akce v nejbližší době byl registrován na této členské schůzi. Informace o 
oblíbené akci Šumná Ostrava 23.4. (Dolní oblast Vítkovice) a o prodeji kytiček na Dni proti rakovině 15.5. 
-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 14.5. a zde členové, kteří se přihlásí, 
obdrží kytičky k prodeji.  Podrobné informace o akcích 2. a 3. čtvrtletí (především o klubovém zájezdě do 
Boskovic a  Trojsetkání v Dolní Lomné 25.-26.5.) budou zveřejněny v příštím květnovém Zpravodaji a 
přihlašování a úhrada bude na členské schůzi 14.5. Podzimní rekondiční pobyt proběhne ve dnech 25.9.-
29.9. 2013 v lázních Karlova Studánka. Poslední velkou klubovou akcí bude vánoční večírek v Petřkovicích 
16.12. a s rokem 2013 se rozloučíme jako vždy procházkou na Svinec 30.12. Jarní zasedání českého ILCO 
se uskuteční 22.-22.3.2013 v Poděbradech a za náš klub se zúčastní Kreml, Nečasová, Juřinová. 

6.     Informace o situaci ohledně pomůcek (Kreml) 

Předseda klubu informoval o situaci v cenových a množstevních limitech pomůcek v návaznosti na novou 
úhradovou vyhlášku a vyhlášku zdravotní pojišťovny. Firmy zareagovaly na situaci dočasným snížením cen, 
takže stomici nemusí nic doplácet a pojišťovny ušetří spoustu peněz, otázka je, jak dlouho bude tato situace 
trvat. České ILCO situaci pečlivě sleduje a aktivně vystupuje za to, abychom na pomůcky nemuseli 
doplácet. 

7.    Prezentace firmy R-MARK Praha 

Zástupce této firmy M.Svoboda představil nový výrobek pro ochranu pokožky ZINEKLID. Cena tohoto   
výrobku je 199,- Kč a pro všechny stomiky nabídl vzorek k vyzkoušení. 

8.    Prezentace firmy Lipoelastic Valašské Meziříčí 

       Romana Tesařová  rozdala stomikům lístky pro aktualizaci databáze a Naďa Kubíková informovala o nové 
situaci s cenami pomůcek z hlediska firem. Jelikož byly donuceny k výraznému snížení cen, je otázkou, zda 
budou moci i nadále přispívat na činnost klubů stomiků. Letos nám pomohou s prodejem kytiček a žádají 2 
ks vaků a 100 ks kytiček s tím, že doufá, že jejich zaměstnanci budou štědří. Hovořila rovněž za 
stomasestry – připravuje se školení pro nově odoperované stomiky do 6 měsíců po operaci – 2x ročně. 
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9.    Informace o stomaporadě MUDr. Mrázka v Ostravě 

       Informovala Alena Palátová z prodejny U Radima. 

        

10.    Diskuse 
         - p. Dominik – 20.3. bude mít na klubovém setkání zajímavou přednášku a srdečně všechny zve. 

  

11.    Usnesení členské schůze (ing.Rohan) 

Členská schůze schvaluje: 

♦ Zprávu  o činnosti klubu za rok 2012, 
♦ zprávu o hospodaření za rok 2012, 
♦ zprávu revizní komise za rok 2012, 
♦ výši členského příspěvku 200,- Kč pro rok 2013, 
♦ 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, 

♦ příspěvek českému ILCO ve výši 100 Kč za člena klubu-stomika, 
♦ podpisové právo pro uzavírání smluv pro místopředsedu klubu ing.Oldřicha Rohana. 
 

Členská schůze bere na vědomí : 
 

♦ Informaci o připravovaných klubových akcích v roce 2013 a podaných grantech, 
♦ informaci o situaci v úhradách pomůcek. 

 

Členská schůze ukládá výboru: 

♦ Řádně připravit plánované akce v roce 2013 a zpracovat plán akcí pro rok 2014, 
♦ zabývat se členskou základnou, prověřit dlouhodobě neplatící členy a v případě jejich nezájmu ukončit 

členství v klubu. 

. 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Alena Nečasová     Schválil :  Doc.Pavel Kreml  

          jednatelka                       předseda 
 
 


