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1. Úvodní slovo 

Náš spolek Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z.s. existuje již třetím rokem. V této výroční 

zprávě, předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci, aktivitách a hospodaření spolku také 

plán práce na rok 2016. 

2. Základní informace 

Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z.s. byl registrován dne 15. 2. 2013 jako dobrovolná, 

nezávislá organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Je založen na humanitárních principech, 

neziskovosti a zabývá se veřejně prospěšnou činností. 

V roce 2014 došlo k zaregistrování klubu u Krajského soudu v Ostravě, v souvislosti s tím byl pozměněn 

název klubu a stanovy, které byly dány do souladu s Novým občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014. 

Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. je právnickou organizací fyzických osob, jejímž 

trvalým posláním je pomáhat dětem i dospělým postiženým nesnášenlivostí lepku v souladu s obecně platnými 

předpisy. 

Klub působí na území Ostravy a Moravskoslezského kraje, ale chceme pomáhat i všem ostatním celiakům, 

kteří potřebují pomoc a podporu. Mnohé naše aktivity tak mají celostátní charakter.  

IČO: 01417495, Registrace provedena dne 15. 2. 2013, 

Spisová značka: L 10775 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

 

Adresa: Kalužní 181/3,724 00  Ostrava-Proskovice 

Předsedkyně: Mgr. Eliška Birková 

Místopředseda: Ing. Robert Vaněk 

Bankovní spojení: 2800476508/2010 

e-mail: klubcelostrava@seznam.cz, webové stránky: http://celiatik.webnode.cz/ 

 

3. Organizace spolku 

Nejvyšší orgán spolku - Členská schůze 

Členská schůze je shromáždění všech (registrovaných i neregistrovaných) členů spolku. 

Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka.  

Na členské schůzi jsou členové informováni o činnosti spolku za uplynulé období, plánu činnosti na další 

období, o výsledcích hospodaření spolku. Členové zde mají právo vyjádřit se k těmto informacím a podat 

vlastní návrhy. 

Nejvyšší výkonný orgán spolku - Výbor 

Výbor volí členská schůze na období pěti let. Tvoří jej 5 členů. Ti ze svého středu volí předsedu a 

místopředsedu. Předseda řídí a koordinuje činnost dle plánu a poslání spolku a vystupuje jako individuální 

statutární orgán. Statutární orgán je oprávněn jednat jménem spolku, zastupuje spolek ve všech záležitostech. 

V případě, že předseda nemůže ze závažných důvodů dlouhodobě vykonávat svou činnost, zastupuje ho ve 

funkci statutárního orgánu místopředseda. 

Výbor určuje hlavní zaměření činnosti spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje výsledek hospodaření 

spolku, hodnotí činnost spolku i jeho členů a rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

Rozhoduje o stanovení, výši a splatnosti členského příspěvku a způsobu jeho platby. Výbor se schází podle 

potřeb, nejméně však 1x za rok. 

 

mailto:klubcelostrava@seznam.cz
http://celiatik.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fceliatik.webnode.cz%2F
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4. Vymezení činnosti 
 

Činnost spolku je vymezena stanovami. Jeho předmětem činnosti je pomoc a podpora lidem (dětem i 

dospělým) postiženým celiakií, nesnášenlivostí lepku a přidruženými chorobami. 

 

Základním posláním spolku je  

- pomáhat lidem s celiakií, nesnášenlivostí lepku a přidruženými chorobami, kteří dodržují bezlepkovou 

dietu, i jejich rodinám 

- jednat s úřady na úrovni obcí, měst a kraje s cílem zlepšit životní podmínky lidí s celiakií 

- spolupracovat s úřady v otázkách úpravy právních předpisů týkajících se stravování celiaků a označování 

bezlepkových potravin 

- spolupracovat s jinými organizacemi sdružujícími lidi s celiakií 

- spolupracovat s odborníky a s jejich pomocí zajišťovat edukaci lidí s celiakií, nesnášenlivostí lepku a 

přidruženými chorobami, kteří dodržují bezlepkovou dietu, jejich rodinám, dále pak pedagogických 

pracovníků, pracovníků ve zdravotnictví, gastronomii a ostatních občanů 

- vydávat edukační materiály pro nově diagnostikované lidi a účinně jim pomáhat při nastartování 

bezlepkové diety 

- zajišťovat informovanost nemocných prostřednictvím webových stránek zejména na regionální úrovni 

- prostřednictvím webových stránek provozovat veřejnou diskusi a umožňovat tak nemocným výměnu 

zkušeností s bezlepkovou dietou i s řešením ostatních problémů 

- jednání s výrobci bezlepkových potravin a obchodníky s cílem rozšíření a zpřístupnění sortimentu 

bezlepkového zboží na trhu 

- jednání s provozovnami veřejného stravování (školní a závodní jídelny, restaurace apod.) o zařazování 

bezlepkových jídel do jídelníčku 

- jednání s vedením středních škol a učilišť se zaměřením na gastronomii o zařazení bezlepkové diety do 

učebních plánů a umožnit tak vstup odborníků na bezlepkové vaření do praxe 

- pořádání společných aktivit pro lidi s bezlepkovou dietou a jejich rodinné příslušníky 
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5. Činnost a aktivity v roce 2015 
 

V roce 2015 proběhly tyto akce: 

 21. ledna 2015 – 21. setkání KCO-MSK – Členská schůze 
v bistru ŠIŠMIŠ -  Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2.                                                Program: 

1. prezentace firmy BEZLEPÍK a prodejny SVĚT BEZ LEPKU s ochutnávkou pečiva  

2. Členská schůze: 

 přivítání nových členů 

 hodnoticí zpráva za rok 2014 

 zpráva o hospodaření za rok 2014 

 registrované a neregistrované členství KCO-MSK - členské příspěvky 

 organizační záležitosti (předávání členských průkazů, katalogů CELIATICA apod.) 

 aktuální informace, diskuse, výměna zkušeností 

 

 6. února 2015 – aktivní účast dvou členek KCO-MSK (přednášející) na konferenci MEDICÍNA PRO 

PRAXI – II. Kongres praktických lékařů a sester v Ostravě -  

 22. února 2015 – 22. setkání KCO 

v bistru ŠIŠMIŠ -  Ostrava-Zábřeh, Výškovická 2.   

Program: 

 Prezentace firmy Hraška a firmy Phoex 

 Seznámení s novými členy KCO-MSK – představení, podání 

organizačních informací 

 Členské příspěvky a výhody registrovaného (platící členové) a 

neregistrovaného (neplatící členové) členství, výměna členských 

průkazů + katalog CELIATICA + edukační materiály 

 Plánované aktivity na březen – červen 2015 

 Publikace Moje cesta k diagnóze celiakie – K. Kolářová 

 Projekt Bezlepkový inspektor 

 Diskuse - nápady, potřeby, představy členů k činnosti KCO-

MSK  

 SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BEZLEPKOVOU HOUSKOU 

 

 25. března 2015 - kurz bezlepkového pečení – akce Velikonoční bezlepkové pečení  
ve SŠ prof. Z. Matějčka v O.-Porubě 

Program: pečení velikonočních jidášků a velikonočního beránka 

 

 11. dubna 2015 - Exurze ve firmě Knappe – výrobce bezlepkového pečiva (Opava, Otice) 

 

 22. dubna 2015 - 23. setkání KCO-MSK 

         Střední zdravotnické školy v Ostravě  na ul. 1.máje 11, Ostrava – Mariánské Hory  

Program: Setkání s Nominalem a Express menu  
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 23. dubna 2015 – beseda o celiakii a bezlepkové dietě v knihovně ve Valašském 

Meziříčí  - Dva členové KCO-MSK se zde zúčastnili jako lektoři  

 

 13. května 2015 - Konference „Život s celiakií“ ve Fakultní nemocnici v O.-Porubě  

ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava-Poruba a za finanční podpory Statutárního města Ostravy. 

Program: sled odborných přednášek z řad lékařů a odborníků na téma „Život s celiakií“, prezentace 

bezlepkových výrobků firmy Bezlepík a výrobků firmy Nutricia. Konference „Život s celiakií“ byla určena 

členům Klubu celiakie, odborníkům z řad lékařů a zdravotnického personálu, výrobcům bezlepkových 

výrobků a veřejnosti z řad lidí, trpících nesnášenlivostí lepku popř. lidí o tuto problematiku se zabývajících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16. května 2015 – Forum celiaků v Praze – účast některých členů KCO-MSK 

(pořadatel: Společnost pro bezlepkovou dietu) 

 

 24. května 2015 - Celostátní setkání celiaků v Brně – jarní - – účast některých členů KCO-MSK 

(pořadatel: Klub celiakie Brno) 

 

 21. května 2015 - Bezlepkové odpoledne v hypermarketu Globus v Ostravě – účast některých členů 

KCO-MSK  (pořadatel: hypermarket Globus)  

 

 5. června 2015 – Bezlepkový den dětí 

v restauraci U Gorana (Ostrava-Hošťálkovice, ul. Za hřbitovem 120) 

Program: soutěže pro děti, tombola, skákací hrad 
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 22. června 2015 – Mezinárodní kongres o celiakii v Praze - účast 

některých členů KCO-MSK 

 

 25. června 2015 – Lidé lidem  

(pořadatel statutární město Ostrava) - netradiční představení organizací, které ve městě poskytují 

sociální služby a související aktivity 

 

 3. října  2015 - První celostátní setkání celiaků v Ostravě  

v prostorách SŠ prof. Z. Matějčka, O.-Poruba) – projekt byl podpořen MSK 
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 14. října 2015 – Konference „Život s celiakií“  v Městské nemocnici 

Ostrava 
ve spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava-Fifejdy a za finanční podpory Statutárního města Ostravy. 

Program: sled odborných přednášek z řad lékařů a odborníků na téma „Život s celiakií“, prezentace 

bezlepkových výrobků firmy Zdravý styl Michalík. Konference „Život s celiakií“ byla určena členům 

Klubu celiakie, odborníkům z řad lékařů a zdravotnického personálu, výrobcům bezlepkových výrobků 

a veřejnosti z řad lidí, trpících nesnášenlivostí lepku popř. lidí o tuto problematiku se zabývajících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. října 2015 – Celostátní setkání celiaků v Brně – podzimní - účast některých členů KCO-MSK 

(pořadatel: Klub celiakie Brno) 

 

 Říjen 2015 – besedy s žáky a studenty SZŠ a VOŠ zdravotnické v Ostravě-Vítkovicích (4 třídy) 

přednášela členka KCO-MSK 

 

 18. listopadu 2015 – Vánoční pečení s Nominalem  
ve SŠ prof. Z. Matějčka v O.-Porubě 

Program: pečení bezlepkového chleba, štóly, lineckého cukroví, soutěž o nejlepší roládu 
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 23. listopadu 2015 – přednáška a beseda o celiakii a bezlepkové dietě v knihovně 

ve Studénce 

Dvě členky KCO-MSK zde přednášely a měly prezentaci 

 

 2. prosince 2015 – Mikulášské odpoledne pro děti 

v restauraci U Vařečky, Přívozská 30, Moravská Ostrava – soutěže, zábavné odpoledne s Mikulášem, 

dárky 

 

 

Další aktivity klubu: 

 Navázání spolupráce se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou v O.-Vítkovicích – 

dohoda o spolupráci (pořádání přednášek k problematice celiakie pro žáky a studenty SZŠ a VOŠ členy 

KCO, pronájem prostor SZŠ a VOŠ pro aktivity KCO-MSK, pronájem prostor pro kancelář KCO-MSK, 

spolupráce na přípravě Konference „Život s celiakií“ 

 Navázání spolupráce se Střední odbornou školou prof. Zdeňka Matějčka v O.-Porubě –dohoda o 

spolupráci (pořádání přednášek k problematice celiakie pro žáky a studenty SOŠ členy KCO, pronájem 

prostor SZŠ a VOŠ pro aktivity KCO-MSK, spolupráce na přípravě 1. celostátního setkání celiaků v 

Ostravě 

 Navázání spolupráce s Městskou nemocnicí Ostrava – Fifejdy – spolupráce na přípravě a pořádání 

Konference „Život s celiakií“, spolupráce s lékaři a nutričními terapeutkami 

 Navázání spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava – Poruba – spolupráce na přípravě a pořádání 

Konference „Život s celiakií“, spolupráce s lékaři a nutričními terapeutkami 

 Začlenění do Komunitního plánování Města Ostravy, spolupráce s NRZP 

 Spolupráce s dalšími podobně zaměřenými organizacemi: Klub celiakie Brno, Celia – život bez lepku, 

Sedmikráska Prostějov, Společnost pro bezlepkovou dietu Praha 

 Poradenství a přednášková činnost pro začínající i zkušenější celiaky 

 Provozování webové stránky klubu – základní informace o nesnášenlivosti lepku, bezlepkové dietě, 

organizační záležitosti, provozování facebooku klubu 

 Tvorba edukačních materiálů pro celiaky, pro zdravotnický personál v nemocnicích, pro veřejnost 

 Založení odborné knihovny KCO-MSK – půjčování knih o celiakii a bezlepkových kuchařek členům 

 Školení a tvorba edukačních materiálů na téma „Bezlepková dieta a příprava bezlepkové stravy“ pro 

restaurace 

 Monitoring školních jídelen 
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6. Finanční zpráva 
 

- Spolek není založen za účelem dosahování zisku. 

- Finanční prostředky spolku za rok 2015 tvoří dotace, členské příspěvky, finanční a nefinanční dary. 

Veškeré získané finanční prostředky jsou bezvýhradně používány pro v rámci poslání spolku. 

- Finanční prostředky jsou vynakládány účelově a hospodárně. 

 

Výsledky hospodaření za rok 2015 

 

Hospodaření spolku bude vypořádáno za kalendářní rok 2015 v průběhu ledna 2016 (viz příloha č. 1) 

 

 

7. Plán činnosti spolku na rok  2016 

 Setkání a aktivity pro členy KCO-MSK minimálně 1x za 2 měsíce:  

setkání členů, kurzy bezlepkového pečení, přednášky a besedy, prezentace firem, Mezinárodní 

den celiakie, Dětský den, Bezlepkový Mikuláš atd. 

 Uskutečnění 1 - 2 odborných konferencí v Ostravě (jaro, podzim) 

 Uskutečnění projektu „2. celostátní setkání celiaků v Ostravě“ (říjen 2016) 

 Poradenská činnost  

pro začínající i pokročilejší celiaky (tel., osobně, e-mailem) Spolupráce s lékaři a nutričními terapeutkami 

v MNO Fifejdy (konzultace, diagnostika, nutriční poradna) 

 Vytváření a distribuce edukačních materiálů 

 Odborné přednášky  

pro studenty Střední zdravotnické školy v Ostravě-Vítkovicích a SOŠ prof. Z. Matějčka, Ostrava-Poruba 

 Bezlepkový inspektor – průběžně po celý rok 

 Publikace „Moje cesta k diagnóze celiakie“ 

psaní a sběr osobních příběhů – průběžně po celý rok 

 Spolupráce s výrobci bezlepkových potravin  

(prezentace, nabídky, dohody, slevy pro členy atd.) 

 Exkurze  

do výrobny bezlepkových potravin (Semix Opava, Labužník Frýdek-Místek, Šmajstrla, Martin Knappe 

Otice apod.) – podle možností 

 Doplnění odborné knihovny a zajištění jejího provozu  

 Monitoring školních jídelen MŠ, ZŠ a SŠ (zaměstnaneckých jídelen, restauračních zařízení)   

 Spolupráce s odbornými lékaři – MNO Fifejdy- kulatý stůl, poradenská činnost v odborných 

záležitostech, odborná korektura edukačních materiálů, odborná pomoc pacientům-členům KCO 

 Jednání s úřady a zdravotními pojišťovnami se školami, se zřizovateli škol apod. s cílem zlepšit 

životní podmínky lidí s nesnášenlivostí lepku – průběžně 

 Účast na akcích pro celiaky:   Brno, Praha, Globus 

 Zapojení do KP Ostrava, účast na společných schůzkách, aktivitách  
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8. Poděkování 
 

Děkujeme za finanční podporu: 

 

Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu projektu Konference „Život s celiakií“, projektu 

„Celoroční aktivity Klubu celiakie Ostrava na podporu a pomoc lidem (dětem i dospělým) s nesnášenlivostí 

lepku“ a projektu „Podpora a edukace osob s nesnášenlivostí lepku a veřejnosti“. 

 

Moravskoslezskému kraji za finanční podporu projektu „První celostátní setkání celiaků v Ostravě“ 

 

 

Děkujeme za spolupráci: 

 

 Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba za spolupráci při uspořádání Konference „ Život s celiakií“. 

 Městské nemocnici Ostrava za spolupráci při uspořádání Konference „ Život s celiakií“. 

 Střední škole prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě za poskytnutí zázemí a za spolupráci při 

aktivitách klubu a zvláště při akci První celostátní setkání celiaků v Ostravě. 

 Střední zdravotnické a vyšší odborné škole v Ostravě-Vítkovicích za poskytnutí zázemí pro 

pravidelná setkávání s našimi členy klubu.  

 Panu Goranovi Turkaljovi (bistro Šišmiš, restaurace U Gorana) za poskytnutí zázemí, ochotnou 

spolupráci a sponzorství některých našich aktivit pro členy KCO-MSK a pro děti. 

 Paní Lence Vařekové (restaurace U Vařečky) za poskytnutí zázemí a ochotnou spolupráci při některých 

našich aktivitách pro členy KCO-MSK a pro děti. 

 

Děkujeme dále všem ostatním dárcům: 

 

 Všem, kteří podpořili naše aktivity finančním darem nebo dodáním vzorků výrobků svých bezlepkových 

potravin a zorganizovali nám jejich ochutnávku (Bezlepík, Cukrářství a pekárna Knappe, Nominal, 

Zdravý styl Michalík, Express menu, Hotovky, Nutricia, Abbott nutrition, Schär, Kleis atd.). 

 Všem zástupcům firem, které se účastnily našich aktivit (konference, bezlepkové pečení, besedy, 

prezentace s ochutnávkami apod.) 

 Všem firmám, které se prezentovaly na naší akci První celostátní setkání celiaků v Ostravě (16 firem) 

  

Děkujeme dobrovolníkům a lektorům: 

 

 Všem členům Výboru spolku a ostatním aktivním členům za přípravu a organizaci aktivit KCO-MSK, 

za jednání s partnery, za výrazný podíl na propagaci KCO-MSK, za vypořádání a vyúčtování projektů.  

 Lektorům, kteří přispěli svými přednáškami na konferencích „ Život s celiakií“, na Celostátním setkání 

celiaků v Ostravě, na akcích pro veřejnost a na setkáních se členy klubu.  

 Členkám KCO-MSK, které poskytují poradenství zájemcům z řad celiaků i veřejnosti 

 

 


