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Zápis z výroční schůze 

Slezského klubu stomiků Ostrava 

Den konání: 10.3.2015    Místo konání: Diagnostické centrum  
                                                                                                     Ostrava 1                 

Přítomni: Viz prezenční listina (79 členů) 

Hosté:      J. Rybková a P. Zvěřina – firma Coloplast  

 

Pokladní Mirka Paskonková s Hedvikou Juřinovou vybíraly členské příspěvky na rok 2015 ve 
výši 200,-Kč a příspěvky na akce v nejbližším období (Planetárium 50 Kč a Trojsetkání 500 
Kč). Pan Bembenek za nemocnou K. Pobehovou zapisoval prezenci, A. Nečasová pořizovala 
zápis ze schůze a vybírala anketu zájemců o připravované klubové akce v roce 2015.  

Průběh jednání: 

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

2. Zpráva o činnosti  (doc. Kreml) 

Uplynulý rok byl opět velmi úspěšný – celkem se uskutečnilo 36 akcí, z toho 15 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. 
Uskutečnily se 4 členské schůze, 4 x vyšel klubový Zpravodaj a zprávy o činnosti klubu 
se pravidelně zveřejňují i na webových stránkách www.ilco.cz/Ostrava .Majitelům e-
mailových adres jsou přeposílány pozvánky a další informace.  

HLAVNÍ AKCE V ROCE 2014: 
10.3.2014  Výroční členská schůze – volba nového výboru. Změny : nový pokladník: 
Miroslava Paskonková, nový člen výboru Pavel Mališ, předseda revizní komise : Jaroslav 
Opletal, nový člen revizní komise Milan Švidrnoch. 
20.3.2014 Na návrh našeho klubu převzala v Praze cenu Sestra roku naše členka, 
stomasestra Mgr. Naďa Kubíková. Zároveň získala cenu Sestra mého srdce 
v internetovém hlasování. Svým vystoupením v TV prezentovala i náš klub. 
10.4.2014 Šumná Ostrava XIII – Interaktivní expozice U6 v Dolních Vítkovicích 
14.5.2014 Již 14. ročník Český den proti rakovině. Zapojilo se 26 našich členů, prodávali 
pro nás opět studenti Gymnázia na Matiční ulici v Ostravě a SZŠ Ostrava-Vítkovice. 
Prodali jsme 5173 kytiček, vybrali 114.207 Kč, z toho bylo našemu klubu poskytnuto na 
činnost 34.262 Kč. 
8.-11.5. Předseda  se jako delegát ČI zúčastnil kongresu EOA v Krakově. Vystoupili jsme 
tam s projektem Život bez omezení, který měl velmi příznivý ohlas. 
24.-25.5.2014 se uskutečnilo již 10. setkání stomiků ČR, SR a Polska (Trojsetkání), 
tentokrát na Slovensku v Bojnici. Z ČR bylo 43 osob. V letošním roce bude setkání 
v Polsku. 
8.6.2014 Svatodušní smažení vaječiny ve Velké Polomi- nová akce, kterou výborně 
připravil Milan Švidrnoch. 
25.-27.6.2014 Třídenní klubový zájezd do Bratislavy a na jižní Moravu. Zúčastnilo se 48 
osob a ohlasy byly výborné. 
26.6.2014 Akce sociálních služeb v Ostravě, i když jsme byli na zájezdě, zajistili jsme 
účast a prezentaci našeho klubu. 
24.-28.9.2014 Rekondiční pobyt v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Zúčastnilo se 
115 osob a to jsme ani nemohli uspokojit zájem členů z ostatních klubů. Tento velký 
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zájem je potěšitelný a z ohlasů účastníků vyplynulo, že byli všichni maximálně spokojeni 
V říjnu 2014 bylo vyhlášeni vítězů programu Velké návraty, které organizuje firma 
ConvaTec. Vítězem se stal Josef Matoušek, na 2. a 3. místě byli členové našeho klubu 
Květa Pobehová a Jaroslav Opletal. 
21.-22.11.2014 se 4 zástupci našeho klubu zúčastnili závěrečné konference projektu Život 
bez omezení a zasedání Českého ILCO v Praze. Bližší informace budou zveřejněny ve 
Zpravodaji 1/2015 Českého ILCO, který vyjde v nejbližších dnech. 
15.12.2014 Tradiční předvánoční setkání v Petřkovicích. Zúčastnilo se 72 našich členů a 
řada hostů ze spřátelených klubů a zástupci firem. Program byl krásný a bylo to pěkné 
zakončení roku. 
30.12.2014 Tradiční ukončení roku na Svinci za krásného zimního počasí. 
 
HODNOCENÍ PRÁCE VÝBORU:  
Výbor a revizní komise pro období let 2014-2016 byla zvolena na členské schůzi 
11.3.2014 

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: 
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. 

Výbor se scházel pravidelně, obvykle 1x měsíčně a že pracoval velmi dobře, o tom svědčí 
to, že se podařilo úspěšně uskutečnit všechny plánované akce. 
Všem členům výboru i RK patří za jejich práci poděkování. 
Poděkovat chceme také našim sponzorům – Magistrát města Ostrava (získali jsme 50 
tis.Kč), Magistrát Havířova (získali jsme 6500 Kč), Bonver Dakar, EBM, senátor Maštalíř 
(celkem 50 tis.Kč), firmy se stomickými pomůckami (celkem 27500 Kč). Všem moc 
děkujeme. 
 

3. Zpráva o hospodaření:  pokladník klubu M. Paskonková 

       Byla přednesena  zpráva o hospodaření klubu za rok 2014. Celkové příjmy v roce 2014 
činily 449 356,17 Kč. Celkové výdaje v roce 2014 byly 544 444,48 Kč, takže 
hospodaření skončilo ztrátou - 95 088,31 Kč, která byla uhrazena z rezerv z minulých let. 
Zůstatek  pro rok 2015 je 166 017,25 Kč, z toho na účtu ČS k 1.1.2015 bylo 165 378,25 
Kč, v pokladně 639 Kč. 
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4. Zpráva o revizi hospodaření: předseda revizní komise J. Opletal 

4.2.2015 byla provedena revize hospodaření klubu za uplynulý rok. V hospodaření klubu 
nebyly shledány žádné vážnější nedostatky. Revizní komise doporučila výboru projednat 
výši cestovného pro účely klubu a způsob vyúčtování cestovného. Jinak nemá 
k hospodaření připomínky. 

 

5.  Akce připravované pro rok 2015  (P.Kreml) 

Byla přednesena informace o podaných grantech (Magistrát Ostrava 55 tis. Kč, Magistrát 
Havířov 7700 Kč, Nadace OKD 49 tis. Kč, MSK 27 tis. Kč). Klub má již přiznán grant 
z Magistrátu města Ostrava ve výši 50 tisíc na rekondiční pobyt. O ostatních dosud není 
rozhodnuto. Žádosti jsou velmi náročné na zpracování. Předseda vyzval všechny členy 
k co největší aktivitě v získávání sponzorů a dárců. 
Plán činnosti pro rok 2015 byl koordinován na společném zasedání 14.1.2015 v Odrách 
s akcemi klubů Opava, Nový Jičín a Přerov. Podrobnější informace a termíny byly 
zveřejněny v prvním čísle Zpravodaje (1/2015). Zájem o jednotlivé akce byl registrován 
na této členské schůzi prostřednictvím anketních lístků.   
Klubová setkání budou i nadále probíhat každou 2. středu na Obecním úřadě ve Svinově, 
uskuteční se opět 4 členské schůze a vyjde 4x Zpravodaj. Předseda pozval na akci klubu 
Nový Jičín 27.3.2015 – Komentovaná prohlídka Nového Jičína s návštěvou muzejních 
expozic. Dále informoval o oblíbené akci Šumná Ostrava 23.4. (Planetárium Ostrava) a 
informoval o letošním Českém dni proti rakovině 13.5.2015. Hlavním garantem je opět 
paní Hedvika Juřinová. Příští členská schůze bude 12.5. a  členové, kteří se přihlásí, 
obdrží kytičky k prodeji. Dále informoval o Trojsetkání v Polsku 9.-10.5.2015 a o 
plánovaném třídenním klubovém zájezdu do Vídně a na jižní Moravu 24. – 26.6.2015.  
Podrobnější  informace o akcích ve 2. a 3. čtvrtletí  budou zveřejněny v příštím 
květnovém Zpravodaji. Podzimní rekondiční pobyt proběhne ve dnech 23. 9.-27. 9. 2015 
v lázních Karlova Studánka.  
Poslední  klubovou akcí bude vánoční večírek v Petřkovicích 14.12. a s rokem 2015 se 
rozloučíme jako vždy procházkou na Svinec 30.12.2015.  
29.-30.5.2015 budou v Brně Evropské dny CRC – České ILCO hradí nocleh, kdo má 
zájem se zúčastnit, ať to sdělí předsedovi. 
26.3.2015 se koná VČS Ligy proti rakovině v Praze – oslovíme J. Šedovou, která nyní 
bydlí v Praze, aby se schůze za náš klub zúčastnila. 
30.5.2015 – zájezd klubu NJ na Dlouhé Stráně – zájemci se nahlásí B. Tučnému. 

 

6. Euroklíč 

Předseda informoval o možnosti získat bezplatně euroklíč v kanceláři NRZP v Ostravě – 
informace byla zveřejněna ve Zpravodaji. 

7. Diskuse 

H. Juřinová upřesnila organizaci prodeje kytiček. Pozvání na divadelní představení 
ochotnického divadla, ve kterém hraje náš člen M. Švidrnoch. 

8. Prezentace firmy Coloplast 

P. Zvěřina a J. Rybková představili zcela nový výrobek – dvoudílný systém Sensura Mio. 
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9. Usnesení členské schůze 

  

Členská schůze schvaluje: 

 Zprávu  o činnosti klubu za rok 2014, 
 zprávu o hospodaření za rok 2014, 
 zprávu revizní komise za rok 2014, 
 výši členského příspěvku 200,- Kč pro rok 2015, 
 příspěvek pro České 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. 

 Proplácení jízdného za uskutečněné cesty k zajištění činnosti klubu a na výborové schůze. 
V případě nutnosti použití osobního automobilu (vzdálenější lokality, více osob v autě, 
převoz materiálu apod.) se bude vyplácet jízdné ve výši 5 Kč/km. 

 

Členská schůze ukládá členům výboru: 

 Zpracovat plán akcí na rok 2015 a tyto akce řádně připravit a uskutečnit, 
 připravovat a zajistit legislativní změny v souvislosti s novým OZ. 

 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Alena Nečasová     Schválil: Doc. Pavel Kreml  

          jednatelka                       předseda 
 


