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Zápis z výroční členské schůze 
Slezského klubu stomiků Ostrava 

Den konání:  11.3.2009    Místo konání: Diagnostické centrum Ostrava 1 

Přítomni: Viz prezenční listina (63 členů  a 2 hosté) 

Hosté: R. Serafínova – prodejna U Radima 

 N. Kubíková (stomasestra)  

Pokladník Jaroslav Opletal vybíral členské příspěvky na rok 2009 ve výši 150,-Kč. Paní Rodryčová, Šedová a 
Juřinová vybíraly u prezence vyplněné anketní lístky, kde se členové přihlašovali na prodej kytiček a na akci 
Šumná Ostrava (příspěvek 30 Kč).  

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 období přednesl předseda klubu.  

Výbor klubu pracoval ve složení: Kreml, Čermák, Opletal, Rodryčová, Nečasová, Juřinová, Bartoš. Výbor 
se scházel pravidelně jednou měsíčně a všichni členové výboru se zapojují do přípravy klubových akcí 
velice aktivně. Členské schůze se konaly čtyřikrát ročně. Vyšla 4 čísla Zpravodaje klubu v rozsahu obvykle 
4-6 stran. Klub má k dnešnímu dni 142 členů včetně 32 rodinných příslušníků. Z toho 19 členů v uplynulém 
roce nezaplatilo členské příspěvky. 

Složení výboru se nemění, nemění se práva nakládání s účtem a práva podpisování. Zůstává v platnosti 
složení výboru a práva ze dne 11.3.2008. 

Od roku 2004 zpracováváme společný plán akcí klubů Ostrava, Opava a Nový Jičín, aby nedocházelo 
k překrývání termínů a každoročně nabízíme zhruba 20 akcí rozmanitého charakteru. Veškeré plánované 
akce v roce 2008 byly uskutečněny. 15.4. to byla již pravidelná dubnová exkurze po pamětihodnostech 
Ostravy, kterou jsme nazvali Šumná Ostrava. Tentokrát jsme navštívili haldu Ema a Keltičkovu kovárnu. 
Velmi pěknou akcí byl 8.5. sraz stomiků na Pustevnách (pořádal klub NJ). 14.5. proběhl XII. Den proti 
rakovině, do kterého se zapojilo 17 členů klubu a spolu se studentkami SZŠ Ostrava-Vítkovice jsme prodali 
4200 kytiček za 91066,- Kč a získali jsme tak do klubové pokladny 27 320,- Kč (30 % z tržby). 28.-31.5. se 
uskutečnil zájezd na střední a východní Slovensko (organizoval jičínský klub). Velice zdařilá byla i akce 
opavského klubu 7.6. – zájezd vlakem do Kroměříže, kde jsme se setkali i s místním klubem stomiků. 12.6. 
jsme jeli na zájezd našeho klubu do Javorníku a Nysy v Polsku. 21.6. byla tradiční akce klubu OP – 
střelecké odpoledne v Kravařích s prohlídkou zámku a 25.-26.7. již 4.ročník Setkání na hranici. Tentokrát 
se konalo na Slovensku v Manínské Tiesňavě u Povážské Bystrice a SLOVILCO se o organizaci postaralo 
výtečně. Sešlo se nás 156 od Prahy až po Košice. 

10.-14.9. se konal 12.kongres Evropské asociace stomiků v Brně, kterého se zúčastnilo 111 osob ze 24 
zemí, z klubů stomiků ČR 34 osob. Z našeho klubu se zúčastnili 3 zástupci (Kreml, Čermák, Opletal). První 
dva vystoupili aktivně s referáty. 8.-12.10. se konal 16.ročník rekondičního pobytu našeho klubu. 
Uskutečnil se v hotelu DUO na Horní Bečvě za účasti 101 osob z klubů OV, OP a NJ (z našeho klubu 66 
osob)  a celkové náklady činily 262.531,-Kč  Kč. Každý den pobytu byl vyčleněn pro některou firmu se 
stomickými pomůckami, takže jsme se seznámili s veškerým sortimentem na českém trhu. Sportovní, 
kulturní a společenský program měl jako vždy vysokou úroveň. Členové výboru připravili na sobotní večer 
soutěž o 1. českou stomamiss a tato měla u účastníků rekondic veliký úspěch. Poslední klubovou akcí bylo 
15.12. Vánoční setkání u stromečku v Petřkovicích, kterého se zúčastnilo 96 osob, z toho 75 členů klubu 
s rodinnými příslušníky. S rokem 2008 jsme se rozloučili 30.12. na tradičním výšlapu na Svinec. 

Významná byla i spolupráce se sdružením České ILCO. Doc. Kreml a doc. Čermák púracojí ve funkci 
místopředsedů Českého ILCO. Zástupci klubu se 12. – 14.4. zúčastnili jarního zasedání v Brně. Na podzim 
se konal evropský kongres – viz výše.  

V roce 2008 byly získány sponzorské dary a příspěvky za reklamu od firem ConvaTec (25 tis. Kč) , 
Coloplast (13 tis.Kč), Incom Trading (8.800Kč), B-Braun (8 tis.Kč), A.L.P.ecology (4 tis.Kč),  Dansac-
Hollister (13 tis.Kč), CWT Czech rep. (7 tis.Kč), J+A zdrav. zařízení (1 tis.Kč), J. Juřina-opravy plyn. zař. 
(10 tis.Kč),  ArcelorMittal Frýdek (15 tis.Kč), Dalkia (15 tis.Kč), Weland medical (2 tis.Kč), EUR Public 
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CZ (20 tis.Kč), LPR – výnos z prodeje květinek (27320 Kč), granty z Magistrátu města Ostravy (50 tis. Kč), 
města Havířova (7 tis. Kč), Nadace OKD (60 tis.Kč).  

3. Zpráva o hospodaření:  pokladník klubu J.Opletal.  

 Byla předložena  zpráva o hospodaření klubu v uplynulém roce. Celkové příjmy v roce 2008 byly  
531.831,11 Kč včetně zůstatku  81.169,62- Kč z minulého roku (sponzoři jsou uvedeni výše). Celkové 
výdaje v loňském roce byly 482.840,50 Kč. Zůstatek pro rok 2009 činí 48.990,61 Kč. Nezaplacené členské 
příspěvky za rok 2008 má 19 členů.  Informace o stavu finanční pohledávky 140 tis. Kč u Beskydských 
hotelů za omylem zaslanou zálohu: Dle sdělení  Advokátní kanceláře JUDr. Neuwirtové byl 6.1.09 
zasedáním Krajského soudu vyhlášen na zmíněnou firmu konkurz (22 pohledávek za l 300 tis.Kč). JUDr. 
Neuwirtová podala žalobu a žádost o vyjmutí námi omylem zaslané částky na jejich účet z konkurzní 
podstaty. Soud v této záležitosti zatím nerozhodl. 

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

12.2.2009 byla provedena revize hospodaření klubu za uplynulý rok. V hospodaření klubu nebyly shledány 
žádné závady.  Revizní zpráva obsahuje některé podněty pro další činnost klubu. Navrhuje, aby se členové, 
kteří nezaplatili členské příspěvky, navštívili a osobně se s nimi projednalo, zda chtějí být členy klubu. Dále 
navrhuje, aby se ve Zpravodaji zveřejňoval aktuální stav členské základny s informací o zemřelých 
(diskutabilní návrh). Navrhuje, aby na částku vyšší než 200 Kč se vydával příjmový pokladní doklad.  

5. Akce připravované pro rok 2009 (doc.Kreml) 

Byla podána informace o podaných grantech pro rok 2009 (Magistrát města Ostravy 50 tis, Havířov 
7 tis.Kč, Svinov 4 800 Kč, ČEZ 60 tis. Kč) a předneseny hlavní akce na rok 2009. Plán činnosti je 
koordinován s akcemi klubů v Opavě a Novém Jičíně. Podrobnější informace a termíny byly zveřejněny 
v prvním čísle Zpravodaje (1/2009).  Informace o oblíbené akci Šumná Ostrava 1.4. (exkurze do pivovaru 
Ostravar) a o prodeji kytiček na Dni proti rakovině 13.5.09. Předseda vyzval členy k maximální podpoře 
této akce, při které si můžeme vydělat peníze na činnost. Hlavním garantem pro letošní rok je opět paní 
Hedvika Juřinová. Příští členská schůze bude 12.5. a zde členové, kteří se přihlásili, obdrží kytičky 
k prodeji. Chtěli jsme jich objednat 5 tis., ale pro malý zájem členů o prodej objednáme pouze 4 tisíce, 
protože větší počet bychom nebyli schopni prodat. 16.6. se uskuteční klubový jednodenní zájezd vlakem do 
Olomouce a 20.6. tradiční Střelecké odpoledne v Kravařích. Setkání na hranici bude letos v Polsku, 
jednodenní a termín dosud nebyl stanoven (pravděpodobně koncem června). 29.4. se uskuteční Den 
s firmou Coloplast s prezentací nového výrobku. Výbor již nyní připravuje podzimní rekondiční pobyt ve 
dnech 30.9.-4.10. v hotelu Červenohorské sedlo. Poslední velkou klubovou akcí bude vánoční večírek 
v Petřkovicích 14.12. a s rokem 2009 se rozloučíme jako vždy 30.12. procházkou na Svinec. Další 
informace budou zveřejněny v příštím Zpravodaji začátkem května 2009. 

6. Diskuse 

p. Zámečník –  diskutoval k připravovaným akcím. Kritizuje, že jsou vhodné spíše pro turistický oddíl než 
pro zdravotně postižené lidi, měli bychom se více zaměřit na klubovou činnost, pronajmout nějakou 
klubovnu, kde bude možnost se scházet, přispívat na solné jeskyně apod. 
pí Serafínová – informovala o akcích a otevíracích hodinách ve výdejně U Radima 
p. Berger – dotazuje se na podrobnosti k akci klubu NJ 8.5. 
p. Rohovský- testuje nový výrobek Senzura Click od firmy Coloplast 
doc.Kreml – na tento výrobek bude samostatný seminář 29.4. 
pí Zámečníková – zda jsou možnosti získat dotaci z kraje. 
doc.Kreml – odpovídá, že ano, ale velmi omezené, vysvětluje krajskou vyhlášku. 

7. Usnesení členské schůze 

Členská schůze schvaluje: 

♦ Zprávu o činnosti klubu za rok 2008, 
♦ zprávu o hospodaření za rok 2008, 
♦ zprávu revizní komise. 
♦ Vystavování příjmového dokladu při platbách nad 200 Kč. 
♦ Výši členského příspěvku  pro rok 2009 pro všechny členy 150,-Kč, 
♦ příspěvek na telefon ve výši 10.800 Kč ročně pro nutné zajišťování klubových aktivit. Tato částka bude 

rozdělena mezi předsedu, místopředsedu, pokladníka a jednatele dle rozhodnutí výboru klubu, 
♦ sazbu 5 Kč/km při užití auta pro potřeby klubu a proplácení jízdného za uskutečněné cesty k zajištění 

činnosti klubu. 
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Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 

8.Přednáška o ošetřování stomií – Naďa Kubíková 

Zabývala se možnostmi předcházení kožních problémů správnou volbou pomůcek a vhodnými metodami 
ošetřování stomie. Představila produkty firmy Incom Trading. 

 

 

     Zapsala : Alena Nečasová     Schválil :  Doc.Pavel Kreml  

  
 
 
 


