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Zápis z výroční schůze 
Slezského klubu stomiků Ostrava 

Den konání: 11.3.2014    Místo konání: Diagnostické centrum Ostrava 1 

Přítomni: Viz prezenční listina (79 členů) 

Hosté:  R.Tesařová a N.Kubíková – firma Lipoelastic  

 

Pokladník Jaroslav Opletal s Miroslavou Paskonkovou vybírali členské příspěvky na rok 2014 ve výši 200,-
Kč a anketu zájemců o připravované klubové akce v roce 2014. Paní Pobehová zapisovala prezenci a paní 
Nečasová zápis ze schůze.  

Průběh jednání: 

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

2. Zpráva o činnosti  (Doc. Kreml) 

Zprávu o činnosti za uplynulé dvouleté funkční období přednesl předseda klubu. Uplynulý rok byl opět 
velmi úspěšný – celkem se uskutečnilo 33 akcí, z toho 14 akcí organizovaly spřátelené kluby nebo ILCO. 
Každou druhou středu v měsíci se scházelo 15-20 členů na obecním úřadu ve Svinově a tato setkávání jsou 
u členů velmi oblíbená. Úspěšný byl rovněž Květinový den 15.5.2013, kdy jsme prodali s pomocí studentů 
Gymnázia na Matiční ul. v Ostravě a SZŠ Ostrava-Vítkovice 5500 kytiček a pro klub tak získali 36 tis. Kč. 
Z tohoto výtěžku jsme pak prodejcům kytiček dotovali snížení úhrady na některou z klubových akcí. 
Organizace této akce je velmi náročná a poděkování si za to zaslouží Hedvika Juřinová. Uskutečnily se 4 
členské schůze, 4 x vyšel klubový Zpravodaj a zprávy o činnosti klubu se pravidelně zveřejňují i na 
webových stránkách. V loňském roce jsme organizovali dvě velké akce – Trojsetkání stomiků ČR, Polska a 
Slovenska v Dolní Lomné 25.-26.5.2013, kterého se zúčastnilo 117 osob. Celkové náklady činily 105291 
Kč, z velké části byly kryty z grantů společnosti Avast a Nadace OKD (celkem 65 tis.Kč). Druhou velkou 
akcí byl rekondiční pobyt 25. – 29.9.2013 v Karlové Studánce s účastí 105 osob a celkovými náklady 
324045 Kč. Účastníci hradili 42,6%, ostatní náklady byly hrazeny z grantů a sponzorských darů.  
Další akce : Šumná Ostrava XII, kde jsme navštívili 23.4. areál Dolní Vítkovice , 4 zástupci klubu se 
zúčastnili Evropských dnů CRC 26.-27.4. v Brně, klub jsme prezentovali na akci ostravského Magistrátu 
Lidé lidem 20.6. Pěkný byl také zájezd do Boskovic a na farmu v Doubravici nad Svitavou dne 26.6.2013. 
Úzce spolupracujeme s českým ILCO, na podzim byly volby a Pavel Kreml byl opět zvolen 
místopředsedou a vykonává zde činnost editora a webmastera. Do redakční rady Zpravodaje ILCO byla 
zvolena naše členka Alena Nečasová. O činnosti klubu jsme informovali v ILCO zpravodaji, Bulletinu LpR 
Praha, a časopisu Horník. V roce 2013 se podařilo získat 6 grantů : Nadace Avast (35000 Kč), Nadace OKD 
(30000 Kč) – použito na Trojsetkání stomiků, Magistrát města Ostravy (50000 Kč), Magistrát města 
Havířov (7000 Kč),  MSK (32000 Kč), ČS a.s. (50000 Kč). Tyto granty byly použity na úhradu 
rekondičního pobytu.  Granty je velmi těžké získat a velmi náročné zúčtovat, tak jsme rádi, že jsme byli 
úspěšní. Podařilo se také získat finanční dary na činnost klubu od firem EBM (10000 Kč), ČSAD reality 
(30000 Kč), od senátora Maštalíře (5000 Kč) a od stomických firem. Díky tomu se podařilo uzavřít rok 
s finančním přebytkem 48687 Kč a předseda  všem sponzorům poděkoval.  

Výbor klubu pracoval od poslední výroční členské schůze 6.3.2012 ve složení: Kreml, Rohan, Opletal, 
Juřinová, Nečasová, Šedová, jako náhradníci Kantorová a Pobehová. V revizní komisi pracovali pan Deml, 
Jana Odstrčilová a Jan Strachoň. Výbor se scházel pravidelně jednou měsíčně a všichni členové se 
zapojovali do přípravy klubových akcí velmi aktivně, za což jim předseda moc poděkoval. Klub má nyní 
145 členů včetně 38 rodinných příslušníků a veškeré plánované akce se v roce 2013 podařilo uskutečnit.  

 

3. Zpráva o hospodaření:  pokladník klubu J. Opletal 

Byla přeložena  zpráva o hospodaření klubu za rok 2013. V roce 2013 se nám podařilo získat dostatek 
finančních prostředků k uskutečnění všech plánovaných akcí. Celkové příjmy v roce 2013 činily 589 495,08 
Kč. Z toho granty a sponzorské dary činily 254 200 Kč a příspěvky stomických firem za prezentaci na 
klubových akcích 88 900 Kč. Celkové výdaje v roce 2013 byly 540 808,50 Kč, takže hospodaření skončilo 
přebytkem 48 686,58 Kč. Zůstatek z roku 2012 činil 211 779,98 Kč, takže celkový zůstatek pro rok 2014 je 
260 466,56 Kč. 
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3. Zpráva o revizi hospodaření: předseda revizní komise Ing. Jiří Demel 

4.2.2014 byla provedena revize hospodaření klubu za uplynulý rok. V hospodaření klubu nebyly shledány 
žádné vážnější nedostatky a revizní komise nemá k hospodaření  připomínky.    

4. 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.  

Členská schůze zvolila jednomyslně nový výbor a novou revizní komisi pro období let 2014-2016.  

 

Výbor klubu: 
Hedvika Juřinová  
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.  
Pavel Mališ  
Alena Nečasová  
Miroslava Paskonková 
Květoslava Pobehová 
Ing. Oldřich Rohan    
    

Revizní komise: 
Jana Odstrčilová 
Jaroslav Opletal 
Milan Švidrnoch 

 

 Volba funkcionářů na prvním zasedání výboru: 
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc. předseda, 
Ing. Oldřich Rohan místopředseda, 
Miroslava Paskonková pokladník, 
Alena Nečasová jednatelka. 

 Právo nakládat s účtem u ČS mají:  Miroslava Paskonková, Hedvika Juřinová. 

 Podpisové právo mají: Doc. RNDr. Pavel Kreml, Alena Nečasová, Ing. Oldřich Rohan, Pavel Mališ. 

5. Akce připravované pro rok 2014 (Kreml) 

Byla podána informace o podaných grantech (Magistrát Ostrava 50 000 Kč,  Havířov 7 000 Kč, Nadace 
OKD 50 000 Kč) a předneseny hlavní akce na rok 2014. Klub má již přiznán grant z Magistrátu města 
Ostrava ve výši 50 tisíc na rekondiční pobyt. O ostatních dosud není rozhodnuto. Plán činnosti je 
koordinován s akcemi klubů v Opavě, Novém Jičíně a Přerově. Podrobnější informace a termíny byly 
zveřejněny v prvním čísle Zpravodaje (1/2014). Zájem o jednotlivé akce byl registrován na této členské 
schůzi prostřednictvím anketních lístků.  Jarní zasedání českého ILCO se uskuteční 21.-22.3.2014 v Brně a 
za náš klub se zúčastní Kreml, Nečasová a Paskonková. Předseda dále informoval o oblíbené akci Šumná 
Ostrava 10.4. (Dolní Vítkovice 2), pozval na akci klubu NJ dne 12.4. – výlet na Javorník a informoval o 
letošním Dni proti rakovině 14.5.12. Hlavním garantem  je i letos paní Hedvika Juřinová. Příští členská 
schůze bude 13.5. a zde členové, kteří se přihlásí, obdrží kytičky k prodeji. Dále hovořil o plánovaném 
třídenním klubovém zájezdu do Bratislavy a na jižní Moravu 25. – 27.6.2014.  Podrobnější  informace o 
akcích ve 2. a 3. čtvrtletí (především o klubovém zájezdě a Trojsetkání na Slovensku 24.-25.5.2014) budou 
zveřejněny v příštím květnovém Zpravodaji a přihlašování a úhrada bude na členské schůzi 13.5. Podzimní 
rekondiční pobyt proběhne ve dnech 24. 9.-28. 9. 2014 v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm.  
Poslední  klubovou akcí bude vánoční večírek v Petřkovicích 15.12. a s rokem 2014 se rozloučíme jako 
vždy procházkou na Svinec 30.12.2014.  
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6. Prezentace  firmy Lipoelastic 

Mgr. Naďa Kubíková poděkovala za gratulaci a dárek k životnímu jubileu a také za nominaci do soutěže 
Sestra roku 2013 (návrh podal doc.Kreml). Členové mohou hlasovat na internetu v kategorii „Sestra mého 
srdce“. Dále coby zkušená stomasestra seznámila přítomné s problematikou dilatace a nabídla možnost 
osobní konzultace ve stomické poradně v NsP Ostrava-Fifejdy. Firma Lipoelastic bude vydávat 
nepravidelně nový časopis Klokanoviny aneb z Klokanovy kapsy. Vyzvala členy klubu, aby poslali své 
příběhy nebo náměty. Rovněž si firma i v letošním roce zakoupí z našeho klubu kytičky o Květinovém dni. 
Romana Tesařová pak měla prezentaci novinek v sortimentu stomických pomůcek  firmy Lipoelastic. 

7. Diskuze  
 

- doc.Kreml : informoval o nutnosti změny názvu klubu v souvislosti s novým občanským zákoníkem (musí 
obsahovat název „spolek“. Toto se musí vyřešit do roku 2016. 

- p. Švidrnoch – opravil název místa, kde se bude konat smažení vaječiny 8.6.2014. Ve Zpravodaji je       
uvedeno Polom, ale bude to ve Velké Polomi. 

 

8. Usnesení členské schůze 

Členská schůze schvaluje: 

 Zprávu  o činnosti klubu za rok 2013, 
 zprávu o hospodaření za rok 2013, 
 zprávu revizní komise za rok 2013, 
 volbu nového výboru ve složení: Juřinová, Kreml, Mališ, Nečasová, Paskonková, Pobehová, Rohan  

a volbu revizní komise ve složení:  Odstrčilová, Opletal a Švidrnoch, 
 výši členského příspěvku 200,- Kč pro rok 2014, 
 příspěvek českému ILCO ve výši 100 Kč za člena klubu, 
 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 2014 a zpracovat plán akcí pro rok 2015, 
 rozdělit funkce a  úkoly pro jednotlivé členy výboru a revizní komisi, 
 připravovat legislativní změny v souvislosti s novým OZ. 

 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Alena Nečasová     Schválil :  Doc. Pavel Kreml  

          jednatelka                       předseda 


