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Zápis z výroční schůze 
Slezského klubu stomiků Ostrava 

Den konání:   8.3.2011    Místo konání: Diagnostické centrum Ostrava 1 

Přítomni: Viz prezenční listina (65 osob) 

Pokladník Jaroslav Opletal s paní Nečasovou vybírali členské příspěvky na rok 2011 ve výši 150,-Kč a 
příspěvky na akci Šumná Ostrava, zájezd klubu Nový Jičín a anketní lístky, které obdrželi členové ve 
Zpravodaji. Paní Šedová a Cilečková vedly prezenci.  

Průběh jednání: 
1. Zahájení: doc. Kreml  – přivítání přítomných, Bc.Nadi Kubíkové, seznámení s programem schůze. 

2. Zpráva o činnosti  (doc. Kreml) 

Zprávu o činnosti za rok 2010 přednesl předseda klubu. Uplynulý rok byl velice úspěšný – celkem se 
uskutečnilo více než 20 akcí. Největší a nejvýznamnější bylo Setkání v Hornickém muzeu v Petřkovicích 
19.6.2010 a Rekondiční pobyt v hotelu Relax v Rožnově p.R. 29.9.-3.10.2010. Dobře se ujaly i akce 
Klubová setkání v klubu ECHO ve Svinově každé druhé pondělí v měsíci. Zúčastňuje se jich pravidelně 15-
20 lidí a budeme v tomto pokračovat i v letošním roce. Rok 2010 byl rovněž úspěšný i po stránce finanční. 
Získali jsme celkem 3 granty - od ČEZ, Nadace OKD a  Magistrátu města Ostrava v celkové hodnotě 
177.500 Kč, dále pak 2 sponzorské dary v hodnotě 18. tis.Kč a od firem ConvaTec, Coloplast, ALP, 
Welant, Dansac-Holister, Lipoelastic a EAKIN jsme za celý rok získali příspěvky na činnost a za prezentaci 
firmy v celkové hodnotě 132 tis. Kč. Nadace OKD ocenila předsedu klubu doc. Kremla jako osobnost 
neziskové sféry a obdržel částku 10 tis.Kč, kterou  věnoval na částečnou úhradu občerstvení na vánočním 
večírku. 42 tis. Kč jsme si vydělali sami prodejem kytiček pro LPR, 18.300 Kč jsme vybrali na členských 
příspěvcích. Dále předseda zhodnotil práci jednotlivých členů výboru a poděkoval všem za vzornou a 
obětavou práci. Paní Rodryčová, Juřinová a doc. Čermák nejsou na schůzi přítomni z důvodu nemoci, tak 
jim popřál brzké uzdravení.  

Výbor klubu pracoval ve složení: Kreml, Čermák, Rohan, Opletal, Nečasová, Rodryčová, Juřinová, Šedová. 
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 146 členů, z toho je 108 stomiků a 38 rodinných 
příslušníků. Členy, kteří nezaplatili členské příspěvky již 2 roky a nejeví o klub zájem, jsme na návrh 
revizní komise vyškrtli z evidence a nebudeme jim již zasílat Zpravodaje. Na základě výzvy ve Zpravodaji 
se někteří členové ozvali a požádali o ukončení členství v klubu. 

 

3.   Zpráva o hospodaření klubu za rok 2010  (J. Opletal)  
Zprávu o hospodaření klubu za rok 2010 přednesl pokladník klubu Jaroslav Opletal. Celkové příjmy klubu 
včetně zůstatku z roku 2009 činily 942.038,17 Kč, celkové výdaje 767.919,50 Kč. Zůstatek pro rok 2011 
činí 174.118,67 Kč, z toho 16.516,60 Kč je pokladní hotovost a 157.602,07 na účtu ČSP. Příjmové i 
výdajové položky přednesl v souhrnné formě dle úseků činnosti a každý člen si mohl podrobnou zprávu o 
hospodaření prostudovat a zeptat se eventuálně na nejasnosti a dotazy.   

 

4. Zpráva revizní komise  (Ing. Demel) 
Zprávu revizní komise přednesl člen RK Ing. Jiří Demel. Komise se sešla 21.1.2011 ve složení Ing.Demel, 
Jana Odstrčilová a Jan Strachoň. Předseda RK Jiří Zámečník je dlouhodobě nemocen. Přítomen byl i 
pokladník klubu Jaroslav Opletal, který předložil pokladní deník a účetní doklady. Ty byly pečlivě 
zkontrolovány a komise nezjistila žádné nedostatky. RK navrhuje ČS vyřadit z evidence členy, kteří nejeví 
o činnost klubu zájem a již 2 roky nezaplatili členské příspěvky. 

 

Hlasování o přednesených zprávách : ČS jednomyslně schvaluje Zprávu o činnosti, Zprávu o 
hospodaření a Zprávu revizní komise za rok 2011. 
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5. Informace o připravovaných akcích v roce 2011 (P.Kreml) 

Celkový plán akcí na rok 2011 byl zveřejněn ve Zpravodaji, který všichni obdrželi poštou, proto se předseda 
zaměřil jen na nejbližší akce, což jsou Šumná Ostrava VII. – 22.3.2011 navštívíme Ostravské muzeum, kde 
probíhá krásná výstava o Janu Lucemburském. Je zajištěn průvodce, sraz ve 14.45 před muzeem. Dále 
pozval všechny na akci klubu NJ Vítání jara ve Starém Jičíně 2.4. a na akci klubu OP 30.4. Procházka Bílou 
Opavou a 7.5. Setkání na Pustevnách – akce klubu NJ. Informace o těchto akcích jsou ve Zpravodaji. 
V květnu nás čeká opět Květinový den LPR, předseda apeloval na všechny, aby se v rámci možností do akce 
zapojili a mohli jsme si tak sami vydělat nějaké finanční prostředky na činnost. Čtyřdenní zájezd klubu NJ 
na Vysočinu 25.5.-28.5. – je zatím přihlášeno málo osob, tak není jisté, zda se uskuteční. Již je znám termín 
akce Setkání na hranici, letos pořádá Slovensko v Terchovej ve dnech 4.-5.6.2011. Zjišťovali jsme anketou 
zájem našich členů a zda pojedou autem nebo chtějí autobusovou dopravu. V případě dostatečného zájmu o 
autobus se tento objedná, pro málo osob to není  rentabilní. Definitivní řešení bude oznámeno v příštím 
Zpravodaji začátkem května a evidence s výběrem účastnických poplatků proběhne na příští členské schůzi 
10.5.2011. 

 

6. Žádosti o granty pro rok 2011 (P. Kreml) 

Byly zpracovány granty pro Magistrát města Ostravy 70 tis.Kč (50 tis. na rekondiční pobyt a 20 tis. na 
ozvučovací techniku) – přiznáno. 

Nadace ČEZ – 65 tis.Kč na rekondiční pobyt  - přiznáno. 

Magistrát města Havířov – 7 tis. na rekondiční pobyt – výsledek dosud není znám. 

Nadace OKD – zvažujeme grant na nákup výpočetní techniky. 

 

7. Ukončení insolventního řízení 
Bylo ukončeno insolvenční řízení s Beskydskými hotely. Ze zůstatku získá náš klub částku 23.245,50 Kč. 
Připočteme-li částku 50 tis.Kč, kterou jsme obdrželi v rámci mimosoudního vyrovnání na relaxační pobyt 
v hotelu DUO v květnu 2010, je to více, než jsme předpokládali. 

 

8. Prezentace firmy Lipoelastic  (Bc.Naďa Kubíková) 

Nabídka prohlídky firmy v Krhové , 10 km od Rožnova p.R. – je třeba se telefonicky objednat a pracovnice 
firmy zajistí exkurzi, oběd a program prohlídky okolí dle vlastního výběru. Následovala přednáška na téma  
Jarní únava či deprese.  Velice zajímavá přednáška byla ukončena testem, jak jsme na tom s psychickým 
zdravím a zda je potřeba vyhledat lékaře. 

 

9. Diskuze a různé 
- Doc. Kreml informoval o připravovaných nových zákonech ve zdravotnictví a v sociální oblasti – 

omezení výhod zdravotně postižených. Pokud by se někdo setkal s tím, že lékař odmítne předepsat 
požadované pomůcky z důvodu jeho vysoké ceny, je třeba ihned o tomto informovat předsedu klubu, 
aby se mohla prostřednictvím Českého ILCO sjednat náprava. 

- Předseda vyzval členy k psaní článků do Zpravodaje klubu nebo ILCO. 

- Pan Ťujík – byl hospitalizován na kožním oddělení v MNsP Fifejdy. Sestry neumí stomii ošetřit, není 
tam zrcadlo, stomasestru nekontaktovali. Paní Kubíková se dotázala na podrobnosti a jakožto 
nemocniční stomasestra sjedná nápravu. 

- Paní Šedová – informovala o návštěvě u nemocného předsedy RK Jiřího Zámečníka a vyřizuje všem od 
něj pozdravy. 

- Paní Musílková – nová členka, stomii má půl roku, představila se a nabídla 3 místa ve svém autě na 
cestu do Terchovej. 

10. Pověření podpisováním a nakládáním s účtem - Zůstává v platnosti příloha k zápisu z výroční 
členské schůze ze dne 17.3.2010. 

Zapsala : Alena Nečasová 


