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Zápis z výroční schůze 
Slezského klubu stomiků Ostrava, z.s. 

Den konání: 10.3.2016  Místo konání: Domov sester, 17.listopadu 1790, Ostrava-Poruba 

Přítomni: Viz prezenční listina (73 členů) 

Hosté:  Petr Zvěřina (firma Coloplast), Petra Kráčmarová (firma Malkol)  

 

Pokladní Miroslava Paskonková vybírala členské příspěvky na rok 2016 ve výši 200,- Kč a anketu zájemců o 
připravované klubové akce v roce 2016. Paní Pobehová zapisovala prezenci, paní Nečasová zápis ze schůze a 
Ing. Rohan návrh usnesení 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 uplynulý rok přednesl předseda klubu. Rok 2015 byl opět velmi úspěšný – celkem se 
uskutečnilo 39 akcí, z toho 23 akcí pořádal náš klub, zbylé organizovaly spřátelené kluby nebo ILCO. 
Každou druhou středu v měsíci se scházelo 15-20 členů na obecním úřadu ve Svinově, tato setkávání jsou u 
členů velmi oblíbená a budeme je pořádat i v tomto roce. Uskutečnily se celkem 4 členské schůze, 4x vyšel 
Zpravodaj klubu, veškeré informace byly publikovány na webu www.ilco.cz/Ostrava. Majitelům e-
mailových adres byly zprávy zasílány elektronicky. 

Hlavní akce roku 2015 : 

12.5. Výroční členská schůze – schváleny nové stanovy a název Slezský klub stomiků Ostrava, z.s.  
(v souladu  s novým OZ 98/2015). Byl zvolen výbor a revizní komise a od 1.7.2015 jsme vedeni v Rejstříku 
spolků u Krajského soudu Ostrava (lze ověřit na www.justice.cz) 

13.5. Český den proti rakovině – již 19. ročník, náš klub se zapojil po patnácté. 29 našich členů prodalo 
3 395 kytiček, 2105 kytiček prodali studenti Gymnázia Matiční Ostrava a SZŠ v Ostravě-Vítkovicích. 
Vybrali jsme celkem 124 984 Kč, z toho nám LPR vrátila 42 tis. Kč. Prodávajícím členům jsme pak podle 
počtu prodaných kytiček částečně snížili úhradu na některou z klubových akcí. Velké poděkování 
vyslovujeme paní Hedvice Juřinové, která se s manželem o zajištění této akce obětavě stará. 

23.4. Šumná Ostrava – již 14. ročník oblíbené akce, při které poznáváme zajímavá místa Ostravy a okolí. 
Tentokrát jsme navštívili Planetárium v Ostravě a kromě komentované prohlídky jsme shlédli audiovizuální 
program Tajné životy hvězd. Zúčastnilo se 61 osob, přijeli i zástupci klubů Opava a Nový Jičín. 

9.-10.5.  Trojsetkání na hranici – 11. ročník, tentokrát organizovalo POLILCO ve Wisle. Okolí krásné, 
organizace méně zdařilá. Celkem se zúčastnilo 100 osob, z toho 43 z ČR v čele s předsedkyní Českého 
ILCO Marií Ředinovou. V letošním roce bude organizátorem ČR, prostřednictvím našeho klubu. 

24.5. Svatodušní smažení vaječiny ve Velké Polomi. Sýkorník byl důsledkem trvalých dešťů rozbahněný, 
náhradní řešení v místní Sokolovně bylo velice dobře hodnoceno, hrála country skupina CVOKBAND a 
usmažili jsme 210 vajec. Zúčastnilo se 60 osob a velký dík patří Milanovi Švidrnochovi, který se svou 
rodinou  tuto akci organizačně výborně zajistil. 

24.-26.6. Klubový zájezd- Veveří, projížďka Brněnskou přehradou, Velké Bílovice, Vídeň – Schönbrunn, 
posezení u cimbálu, exkurze u výrobců bylinných směsí SonnenTor, Vrbice, Tišnov, Porta Coeli. Zájem o 
tento zájezd byl veliký, program zajímavý, organizačně dobře zvládnuto, ohlasy účastníků velmi dobré. 
V letošním roce organizujeme zájezd jednodenní, abychom uspokojili i ty členy, kteří si na vícedenní zájezd 
již ze zdravotních důvodů netroufají. Velké poděkování vyslovujeme místopředsedovi klubu Ing. Oldřichu 
Rohanovi, který zájezd pečlivě připravil a po celou dobu se staral o bezchybný průběh zájezdu. 

11.7. Setkání stomiků v Kozlovicích. 73 účastníků si užilo nejen skvělé kuchyně Zdeňka Opěly, ale i 
bohatého doprovodného programu – návštěva minipivovaru, Obecné školy (muzeum), Expozice sakrálního 
umění, úžasná ukázka výcviku psů v agilitách, heligonkáři.. Nádherné počasí, nádherný program a veliký 
dík Zdeňku Opělovi! 
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23.-27.9. Rekondiční pobyt v Karlově Studánce. Po 2 letech se změnily poměry, bylo zde mnoho hostů a 
pacientů, takže po organizační stránce náročnější, ale vedení lázní se nám snažilo vyjít vstříc a celkově lze 
hodnotit jako velmi pěkný rekondiční pobyt. Zúčastnilo se 110 osob, 71 z našeho klubu a 39 z ostatních  

klubů ( České ILCO, POLILCO a SLOVILCO). Přínosem byla účast MUDr. Tyrpekla (chirurg z ILCO 
Cheb) s manželkou Andreou (fyzioterapeutka). Celkové náklady činily 338 885 Kč, získáno 25 grantů ve 
výši 183 680 Kč. Prezentovalo se zde všech 8 firem se stomickými pomůckami. Poděkování patří nejen 
všem, kdo tuto akci podpořili, ale i všem organizátorům 

2.10. Světový den stomiků s mottem „Mnoho příběhů, jeden hlas“. V klubu jsme tuto akci oslavili 26.9. na 
zájezdu do Lázní Jeseník hrou „Stomiku, nedej se!“ Zúčastnili jsme se fotosoutěže českého ILCO, kde se 
mezi vítěznými 12 snímky umístili 2 z našeho klubu (Pavel Kreml a Květa Pobehová). Z vítězných 
fotografií byl vytvořen nástěnný kalendář českého ILCO pro rok 2016. Manželé Rohanovi se v rámci oslav 
Světového dne stomiků zúčastnili mezinárodního setkání v Kielcach v Polsku. 

11.-12.10. Podzimní zasedání Valné hromady českého ILCO v Praze navazovalo na světový den stomiků, 
prezentovány příběhy stomiků z ČR, Německa a Slovenska. Novinkou byla společná akce s Aliancí žen po 
rakovině prsu na Plovárně Šutka pod heslem „I stomici plavou prsa“. Byla zde pokřtěna brožura „Jak 
předcházet vzniku kýly po operaci břicha“ autorky Andrey Tyrpeklové. Na zasedání bylo zvoleno nové 
předsednictvo na období 2016-2020. Přehled je v ILCO Zpravodaji 2/2015. Z našeho klubu zůstává jako 
místopředseda doc. Pavel Kreml. 

14.12. Vánoční večírek v Petřkovicích. Celkem 103 účastníků, z toho 28 hostů (firmy a spřátelené kluby). 
Velmi oblíbená akce, po zhodnocení roku následoval kulturní program (pěvecký sbor Slezská Ostrava), 
hodnotily se 2 soutěže (Jak si umíme okrášlit Vánoce a Jak si umíme napálit tekuté cukroví), v bohaté 
tombole vyhráli téměř všichni. Bylo to hezké ukončení roku. 

30.12. Tradiční ukončení roku vycházkou na Svinec a okolí (organizuje spolek Nový Jičín) a z našeho 
klubu je o tuto akci rok od roku větší zájem.  

Naši členové se během roku zúčastňovali i mnoha dalších akcí pořádaných kluby Nový Jičín, Opava a 
Přerov. 

 
Hodnocení práce výboru : 
 
Výbor a revizní komise pro období 12.5.2015 – 30.3.2019 byl zvolen na ustavující schůzi spolku 
12.5.2015, zápis je dostupný na www.justice.cz. Podpisové vzory a příloha zápisu z 12.5.2015 zůstává 
i nadále v platnosti. Výbor ve složení :  Hedvika Juřinová, doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc.(předseda), Pavel 
Mališ, Alena Nečasová (jednatelka), Miroslava Paskonková (hospodářka), Květoslava Pobehová (kronika), Ing. 
Oldřich Rohan (místopředseda) se scházel zpravidla 1x měsíčně, pracuje velmi dobře, každý zodpovídá za 
určitou oblast. Všem členům výboru i RK patří poděkování za jejich práci. 
 
Sponzoři : 
 
Magistrát města Ostrava (50 000 Kč), Magistrát města Havířov (7500), Moravskoslezský kraj (27000), Nadace 
OKD (49000), Nadace ČSP (50000), Bonver Dakar, senátor Ing. Maštalíř, člen dozorčí rady VZP Ing. Michalík, 
Ing. Konkolski, Auditorská společnost Žůrková, dětská Lékařka Vašíčková (celkem 70 000), České ILCO 
(10 000), stomické firmy (33 000). Mimořádně úspěšný rok v této oblasti – všem děkujeme. Zvláštní uznání patří 
místopředsedovi klubu Ing. Oldřichu Rohanovi, který již řadu let úspěšně získává sponzory pro náš klub. 
K dnešnímu dni jsou všechny dotace a granty vyúčtovány. Za tuto náročnou práci patří velký dík předsedovi 
klubu doc. Kremlovi i hospodářce paní Paskonkové. 
 

3.  Zpráva o hospodaření:  pokladní klubu Miroslava Paskonková 
 
V roce 2015 se nám podařilo získat dostatek finančních prostředků k uskutečnění všech naplánovaných akcí. 
Celkové příjmy činily 589 420,- Kč. Granty, sponzorské dary a příspěvky stomických firem za prezentaci na 
klubových akcích – viz výše oddíl Sponzoři. Členské příspěvky činily 21 250 Kč. Celkové výdaje v roce 2015 
činily 558 709,- Kč, takže hospodaření skončilo přebytkem 30 711 Kč. Zůstatek běžného účtu ČSP činil 
k 1.1.2016 188 412,64 Kč, pokladní hotovost 7 677 Kč. Pro zajímavost vyčíslila paní Paskonková podíl 
příspěvků účastníků na celkových nákladech u vybraných akcí : rekondiční pobyt 40%,  klubový zájezd 59%, 
akce v Kozlovicích 73%, vánoční večírek 14%. 
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4. Zpráva o revizi hospodaření: předseda revizní komise Jaroslav Opletal 
 
Revizní komise ve složení Jaroslav Opletal, Milan Švidrnoch a Jana Odstrčilová, za přítomnosti pokladní klubu   
paní Paskonkové provedla 8.2.2016 revizi hospodaření klubu za rok 2015. Projednala předloženou Zprávu o 
hospodaření Slezského klubu stomiků, Ostrava, z.s. za rok 2015 a prověřila faktury, příjmové a výdajové 
doklady včetně připraveného přiznání k dani z příjmu právnických osob. Při revizi dokladů bylo zjištěno, že jsou 
pečlivě vedeny a nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

5. Akce připravované pro rok 2016  (doc. Kreml) 
 
Byly projednány na Koordinační radě spolků Ostrava, Opava, Nový Jičín a Přerov dne 20.1.2016 v Lipníku nad 
Bečvou a bylo zveřejněno ve Zpravodaji – březen 2016. 

- každou 2.středu v měsíci budou probíhat klubová setkání ve Svinově 
- 26.4. Šumná Ostrava – komentované prohlídky TV Noe, kostel sv.Václava, katedrála, procházka 

centrem Ostravy 
- 11.5. Český den proti rakovině – prodej kytiček 
- 15.5. Svatodušní smažení vaječiny ve Velké Polomi 
- 27.-29.5. Trojsetkání stomiků v hotelu Relax v Rožnově p.Radhoštěm 
- 22.6. klubový zájezd na Sv.Kopeček, Prostějov, exkurze do Zvonařství Dytrychových 
- 12.-16.10. Rekondiční pobyt v Hotelu DUO v Horní Bečvě – oslava 25 let trvání klubu 
- 19.12. Vánoční setkání v Petřkovicích 
- 30.12. Rozloučení se starým rokem na Svinci 
 

Kromě těchto významných akcí proběhnou 3 členské schůze a naši členové mají možnost zúčastnit se řady 
dalších akcí, které organizují spolky Opava, Nový Jičín a Přerov – informace ve Zpravodaji, na členských 
schůzích a na internetu. 
 

6. Granty pro rok 2016 
 
Magistrát města Ostrava (požadováno 50 000, přiznáno 44 000). Je zpracován a bude podán ve 2. kole grant pro 
Magistrát města Havířov a další granty až po jejich vypsání. Tuto oblast sledují a zpracovávají  doc. Kreml, 
M. Paskonková a P. Mališ. Předseda vyzývá všechny členy, aby se aktivně zapojili do hledání sponzorů, což 
bude přínosné i pro ně samotné, jelikož část získaných prostředků jim pak bude odečtena při hrazení příspěvků 
na jednotlivé klubové akce. 
 

7. Dobrovolnická činnost 
 
V závěru roku 2015 uzavřelo České ILCO a FN Ostrava smlouvu, která umožňuje vykonávat dobrovolnickou 
činnost v této nemocnici. Pro 1.etapu této činnosti byli vybráni z našeho klubu : Václav Bureček (koordinátor), 
Hedvika Juřinová a Pavel Kreml. Bylo uzavřeno pojištění těchto osob, byli proškoleni, proběhla schůzka se 
staniční sestrou Chirurgické kliniky a již se uskutečnila první návštěva nové stomičky, kterou vykonala Hedvika 
Juřinová. 
 

8. Diskuse 
 

- H.Juřinová – informace o prodeji kytiček, objednáno opět 5 tis. kusů, výzva k zapojení členů. 
- M.Švidrnoch – informace k svatodušní akci ve Velké Polomi – bude se konat v KS (stará škola). 
- P.Kreml – informace o předplatném do divadla, poděkování za zpracovávání dotazníků studentkám. 
- A.Nečasová – informace o úmrtí J.Voznicy, informace o změně zasílání blahopřání jubilantům – od 

2.čtvrtletí bude zajišťovat K.Pobehová. 
 

9. Usnesení  - Ing. Rohan 
 
Členská schůze schvaluje : 

- Zprávu o činnosti klubu za rok 2015 
- Zprávu o hospodaření za rok 2015 
- Zprávu revizní komise za rok 2015 
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- Výši členského příspěvku 200 Kč pro rok 2016 
- Příspěvek pro České ILCO ve výši 100 Kč za člena klubu 
- Příspěvek na telefon ve výši 10 800 ročně pro zajišťování klubových aktivit. Tato částka bude rozdělena 

mezi předsedu, místopředsedu, pokladníka, jednatele a další členy na základě rozhodnutí výboru klubu. 
- Proplácení jízdného za uskutečněné cesty k zajištění činnosti klubu a na výborové schůze. V případě 

použití osobního auta (vzdálenější lokality, více osob v autě, převoz materiálu apod.), se bude vyplácet 
jízdné ve výši 5 Kč/km. 
 

Členská schůze ukládá členům výboru : 
 

- Připravit akce na 2. čtvrtletí 
-  Organizačně zajistit mezinárodní akci Trojsetkání 27.-29.5.2016 

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy. 
 
 

10. Prezentace  firmy Coloplast 
 
Petr Zvěřina z firmy Coloplast informoval o nové pomůcce SenSura Mio v jednodílném systému a následně pak 
proběhla individuální konzultace s řadou členů. 
Petra Kráčmarová z firmy Malkol měla přednášku o ortopedických pomůckách při vadách nohou – rovněž pak 
proběhla individuální konzultace a prodej výrobků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala : Alena Nečasová     Schválil :  Doc. Pavel Kreml  

 jednatelka předseda 
 


