
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj 

2016 Klub dárců krve Kroměřížska  

 

 

Po delším čase se Vám dostává do rukou další číslo Zpravodaje. 
Přestože je na něm už nový rok, je to shrnutí roku uplynulého. 
Slovem i fotkami. Akcí bylo hodně, každý si mohl vybrat podle svého 
zájmu, co mu vyhovovalo nejlépe. Ale i tak se některým zdá, že toho 
pro Vás děláme málo, že bychom měli sehnat lístky na nějaký 
koncert, podnikat výlety na kole, zajistit jinou dovolenou, atd. 
Nejsme všemocní a zajistit lístky na všechny akce a být všude prostě 
nejde. Pokud si někdo z Vás myslí, že by některou z akcí, které 
nemáme, zvládl a chtěl ji vést, budeme jen rádi. Tak jak výšlap na 
Hostýn roky vede p. Jarský, stejně jako turnaj v pétanque, tak se i 
každý z vás může podílet na činnosti Klubu. Vždyť klub je přece nás 
všech. A proto bych mu i Vám všem do nového roku za celou radu 
popřála hodně zdraví, spokojenosti a spoustu pracovních i 
soukromých úspěchů a spoustu nových zážitků na akcích KDKK.  

Dagmar Úlehlová 
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Výšlap na sv. Hostýn 
 
31. ledna byla již 
tradičně zahájena 
klubová činnost 
turistickou vycházkou 
na Hostýn. Tato akce, 
která se opakuje již 
několik let, se těší stále 
větší oblibě členů.  
 
 
 
 
 
 
Bowlingová setkání Na kuželně u Nedopilů 

Již tradicí se stalo bowlingové 
setkání členů klubu na 
kuželně U Nedopilů.                                                     
V roce 2015 jsme se sešli  4x, 
a to 7. 3., 30. 5., 17. 10., 5. 12.  
Setkání proběhla vždy ve 
velmi příjemné atmosféře 
s hojnou účastí. Dárci  se 
ukázali jako velmi hraví a 
soutěživí. Určitě zpestřením 
bylo soutěžení s dětmi, které 

se uskutečnilo k MDD. Na mikulášském setkání nechyběli čerti, andílci a 
dokonce byla i nadílka.  
I na příští rok se můžete těšit na tyto bowlingová setkání pro členy KDKK a 
jejich příznivce. 

 

Vysoké Tatry – podzimní relaxační pobyt 

 

 

Kutná Hora – jarní relaxační pobyt 



Návrh plánu akcí KDKK na rok 2016 

Leden 
Pátek 22. – Výroční členská schůze KDKK, Sokolský dům Kroměříž 
Sobota 23. – Výšlap na Hostýn 
 Únor 
Sobota 13.  - XII. Ples Klubu dárců krve Kroměřížska, sál PN Kroměříž 
Letecký zájezd na Kanárské ostrovy  
Březen 
Sobota 5. - zájezd do termálních lázní Mošonmagyáróvár, Maďarsko  
Sobota 12. - jarní klubové setkání na bowlingu - restaurace U Nedopilů, Kroměříž 
Duben 
Zájezd na divadelní představení dle nabídky. 
Květen 
Pátek – neděle 13. – 15. - víkendový tuzemský rehabilitační pobyt Babiččino údolí 
Sobota 21. – minigolf, Kroměříž 
Červen 
Sobota 4. – klubové setkání na bowlingu i s našimi nejmladšími - restaurace U Nedopilů, 
Kroměříž 
Červenec 
Pátek – neděle 22. – 31. - zahraniční autobusový relaxační pobyt Chorvatsko Trpanj 
Srpen 
Pátek – neděle 29. 7. – 7. 8. - zahraniční autobusový relaxační pobyt Chorvatsko Trpanj 
Září 
Sobota 3. – IX. Ročník Memoriálu M. Háčka, klubové setkání na pétanque, Podzámecká 
zahrada Kroměříž  
Pátek  – neděle 9. – 11. - víkendový rehabilitační pobyt Moravský kras, Macocha 
Říjen 
Sobota 1. – klubové setkání na bowlingu - restaurace U Nedopilů, Kroměříž 
Sobota 8. nebo 15. - Putování slováckým vinohradem 
Listopad 
Sobota 5. - zájezd do termálních lázní Györ, Maďarsko 
Zájezd na divadelní představení dle nabídky. 
Prosinec 
Sobota 3. – Mikulášské setkání na bowlingu - restaurace U Nedopilů, Kroměříž 
 

Plán bude schválen Výročním shromážděním členů KDKK 22. ledna 2016 
 

 

 Výroční členská schůze 

Sokolský dům v Kroměříži se stal 30. 1. 2015 místem, kde se konala, jako 
již každý rok, výroční členská schůze. Jsme rádi, že členové klubu mají 
zájem o dění v klubu a není jim to lhostejné. Důkazem je i počet 
zúčastněných členů na schůzi. Členové si odhlasovali plán práce na rok 
2015, schválili finanční částku pro dárce při vícedenních pobytech, tj. 
300Kč. Závěrem bylo oceněno 45 jubilejních dárců. Děkujeme všem 
zúčastněným za zájem.                                                                                  

Rada KDKK 
 

 
Seznam jubilejních odběrů členů Klubu v roce 2014 
 
50. odběrů 
Ivana Křížková, Nítkovice, Libor Štětina, Tetětice, Marta Hrabalová, Hulín, 
Jaroslav Klabal, Kroměříž, Ladislava Coufalová, Hulín, Michal Neumann, 
Hulín, Stanislav Smékal, Přílepy, Roman Stavinoha, Počenice, Hana 
Hanáčková, Morkovice, Miroslav Paterna, Kvasice, Aleš Dohnal, Chropyně 

 
60. odběrů 
Zdeněk Tvrdoň, Bezměrov, František Icela, Holešov, Zdenka Šťastná, 

Holešov, Blanka Hošťálková, Holešov, Petr Cikánek, Hulín, Věra 
Maliňáková, Pačlavice, Petr Němeček, Kroměříž, Petr Konečný, 
Nítkovice, Jaromír Vítek, Slížany, Jaroslav Sigmund, Kroměříž, Richard 
Šmíd, Šelešovice, Michaela Slatinská, Morkovice, Richard Petlach, 
Kroměříž 

 
70. odběrů 
Jarmil Bleša, Slížany, Otakar Droběna, Hulín, Jaroslav Kotas, Bílavsko 
 

 



80. odběrů 
Stanislav Jakša, Zborovice, Petr Janoštík, Počenice, Antonín Slugeň, 
Kroměříž, Josef Mikšík, Bystřice pod Hostýnem, Jiří Filipčík, Hulín 
 
90. odběrů 
Zdeňka Matulíková, Ludslavice, Jozef Sieklik, Kroměříž, František Jakša, 
Tetětice, Jaroslav Vilímek, Hulín, Květoslava Skácelová, Zborovice, Jaroslav 
Jelínek, Kroměříž, Vlastislav Barták, Hulín 
 
100. odběrů 
Zdeněk Novotný, Kroměříž, Vladimír Majdloch, Hulín, Zdeňka Lamačová, 
Skaštice, Josef Tomek, Pavlovice u Kojetína, Václav Kuchař, Chropyně 

 
110. odběrů 
Milan Komínek, Kroměříž 
 
 
XI. ples dárců krve 
 
Členové Klubu dárců krve a přátelé se opět přišli pobavit na ples, který se 
konal 21. 2.2015 v sále Psychiatrické léčebny. Jedenáctý ročník si udržel 
svou kvalitu z předešlých let a připravil návštěvníkům skvělý večer. O 
hudbu se postarala hudební skupina ONE CLASSIC a o pohoštění studenti 
Hotelové školy Kroměříž. Nechyběla bohatá tombola a také malé 
zpestření v podobě pěveckého vystoupení Barbory Úlehlové a tanečního  
vystoupení studentek Taneční konzervatoře Víta Nejedlého v Brně. 
Tančilo se do brzkého rána,což vypovídá o skvělém večeru a zábavě, který 
se vydařil i díky sponzorům, jimž touto cestou děkujeme. 

                                                                                                           Rada KDKK 
Poděkování za sponzorské dary: 
Arcibiskupský zámek Kroměříž, AMEM Kroměříž, ASP CZECH Slušovice,  

Aquacentrum Olomouc, Autobazar Drábek Kroměříž, Autocont Mika 

Chropyně, Autoopravna p. Sotolář Holešov, AVOS Kroměříž, Bowling Na 

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, kteří nám v roce 2015 
poskytli finanční příspěvky na činnost našeho Klubu:  
 
Záštita a sponzorství:  
 
Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák  
 
Sponzoři:  
Město Bystřice pod Hostýnem  
Město Hulín  
Město Chropyně 
Město Morkovice  
Obec Břest  
Czech Blades, s.r.o. Jevíčko  
Magneton, a.s. Kroměříž  
p. Melichárek - Kroměříž  
VAK, a.s. Kroměříž 

 

Nabídka zahraničních zájezdů 

V měsíci únoru letecký zájezd na Kanárské ostrovy, cena do 15 000,- Kč. 
 
Letní dovolená v Chorvatsku v termínech 22. - 31. 7. a 29. 7. – 7. 8. 2016 
Cena: 6 990,- Kč + 15,- € za trajekt , v ceně – doprava, ubytování, 
polopenze 

 



Putování slováckým vinohradem. 
 
Každoročně pořádaná akce Putování moravským vinohradem se konala 
10.10.2015. Plný autobus se vydal na trasu k Mutěnicím. 47 účastníků si 
celý den krásně užili. Procházka vinohradem s burčákem v ruce a návštěvy 
vinných sklípků měla na všechny blahodárný vliv. Na zpáteční cestě si 
vínem a zpěvem posilnění dárci slíbili, že příští rok určitě chybět nebudou. 
 
 
Koncert pro dárce od Zlínské filharmonie  
 
6.11.2015 se uskutečnil koncert Zlínské filharmonie  v Kongresovém centu 
Zlín. Jednalo se o koncert věnovaný bezplatným dárcům krve. Prim. 

MUDr. Yvetta 
Stavařová, přednosta 
HTO Baťovy nemocnice 
ve Zlíně zajistila ve 
spolupráci s ředitelem 
Filharmonie Bohuslava 
Martinů RNDr. Josefem 
Němým pro dárce 
koncert Filharmonie 
Bohuslava Martinů. . 

 I naši dárci se 
zúčastnili. Někteří se 

dostali do  těchto nádherných prostor poprvé, proto uvítali dostatek času 
před koncertem k prohlídce budovy a k občerstvení.  V zaplněném hledišti  
Kongresového centra zazněly známé filmové melodie např. z filmu Tenkrát 
na západě , Piráti z Karibiku, Hvězdné války a pod.. Skvělé bylo i promítání 
detailů významného hudebního tělěsa na plátně. Po celý večer panovala 
velmi vřelá a příjemná atmosféra. 
Všechny potěšil příslib konání dalších akcí.                                 Inka Míšková 

Lapači Kroměříž, Bowling Na scéně Kroměříž, Brickland s.r.o. Plzeň, Caffe 
Incontro Kroměříž, CK BON TON Kroměříž, Cukrárna Otylka Kroměříž, 
Czech Blades a.s. Jevíčko, Drogerie R. Jablunková Morkovice, CSAO 
Kroměříž, Česká Průmyslová zdravotní pojišťovna, Elektrobock Kroměříž, 
ESOKOM Kroměříž, Fontána Kroměříž, GEOS Kroměříž, Green sport, H. 
Hanáčková Morkovice, Hanhart Magneton Morkovvice, Hotel Centrál 
Kroměříž, Hotel Octárna Kroměříž, Hypoteční banka Kroměříž, H. Jelínková 
Kroměříž, Kassex Kroměříž, KDK Ostrožská Nová Ves, Klub UNESCO 
Kroměříž, Kominictví Kytlica Kroměříž, Kosmetika B. Drábková Kroměříž, 
Knihovna Kroměříž, Kosmetika Ryor, pí H. Kováčová Kroměříž,  pí M. 
Krčová Chropyně,  Kromilk Kroměříž,Květinářství Salvia p. Dohnal 
Kroměříž, p. Ledvina Kroměříž, Lékárna Mamed Hulín, p. Ligurský, L. 
Křeháček Kroměříž, Magic Bus Kroměříž, Magneton a.s. Kroměříž, 
Manželé Ostří, Martas Vítek Chropyně, Masáže R. Horenský Kroměříž, 
Masážní studio Ráj Kroměříž, Město Holešov,  Město Hulín,  Město 
Kroměříž, Morex Morkovice, MOTO NERO Kroměříž, Muzeum 
Kroměřížska,  MvD designs Kroměříž, Obec Bařice, Obec Břest, Obec 
Dřínov, Obec Počenice-Tetětice, Obec Prusinovice, Obec Rymice, Obec 
Zdounky, Optik Janoušek Chropyně, Ovocná školka Litenčice, p. M. 
Palichová, Pal Magneton Kroměříž, Pilana Hulín, Pilana Market Hulín,  
Pivotéka Titán, Pivovar Maxmilian Kroměříž, 1. Selský pivovárek s.r.o. 
Kroměříž, Pneuservis Záruba Kroměříž, pí Pospíšilovy, Prominent 
Kroměříž, p. Přikryl, Rádio Kroměříž, Miroslav Rakušan Kroměříž,  
Regenerační studio Z. Machalová, Rehabilitace Kojetín, Remiva Kroměříž, 
Restaurace Alfa Kroměříž, Restaurace Athéna Kroměříž, Restaurace Pod 
starou knihovnou Kroměříž, Restaurace UNO Kroměříž, Restaurace Vodní 
meloun Kroměříž, Revírní bratská pojišťovna, MUDr. Olga Sehnalová, 
MBA, pí I. Smékalová Chropyně, Spálovský a.s. Kroměříž, Sportcentrum 
Paráda Kroměříž, Studio Kamarád Kroměříž, Studio MAXI Kroměříž, SÚS 
Kroměříž, SZP a.s. Těšňovice, Technocar s.r.o. Kroměříž, TRADIX Kroměříž, 
Tudam bar Kroměříž, Týdeník Kroměřížska, VAK Kroměříž, VEKRA Okna 
Kroměříž, Velkoobchod ovoce zelenina R. Opravil Kroměříž, Vinotéka 



Hrozen Kroměříž, Vinotéka U Gorazdy Kroměříž, Wüstenrot Kroměříž, 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Zlatnictví Hroníková Hulín,  
 

Sharm El Sheikh 

Další ze zimních leteckých zájezdů k moři za sluníčkem se uskutečnil 19. – 
26. března 2015. Celkem nás letělo 8, ale to nic neměnilo na dobré náladě 
a na očekávání odpočinku u moře. 
Do Egypta, na Sinajský poloostrov, jsme letěli z Vídeňského letiště, na 
které jsme jeli dvěma auty. Cesta letadlem ubíhala v rozhovorech celkem 
rychle, jen při přistání jsme chvíli mysleli, že vůbec nepřistaneme, letadlo 
se dostávalo do turbulencí a často to vypadalo, že zachytne o hory, kolem 
kterých jsme se točili. Ale nakonec vše dobře dopadlo a my v pořádku 
seděli na zemi. 
V Egyptě nás uvítalo polední slunce a velké horko, na které jsme se všichni 
těšili. I když jsme byli rozmlsaní z minulého zájezdu na Kanárské ostrovy, 
přesto se nám ubytování líbilo, i když jídlo a zásoby baru nebyly tak 
luxusní.  
Hotelový bazén poskytl ochranu před sluncem i neplavcům a cvičení jógy 
bylo na denním pořádku. Kdo nechtěl být u bazénu, mohl se přes 
městečko vypravit k nedalekému moři, kde byla nádherná písečná pláž. Ve 
vodě plavaly pestrobarevné rybky, které občas i vyskočily ven, asi aby se 
podívaly na zvědavce, kteří je okukovali.  
Také jsme si zajeli na výlet lodí kolem korálových útesů, kde jsme pod 
vodou obdivovali pestrý svět korálových útesů. Další den jsme pak 
navštívili muzeum Tutanchamona. Bylo to velmi zajímavé a poučné.  
Týden uběhl jako voda a my už opět seděli v letadle. Tentokrát jsme bez 
problémů přistáli ve Vídni. Ovšem zatoulalo se nám jedno zavazadlo a než 
se vše vyřídilo, tak jsme odjížděli domů s velkým časovým zpožděním. I 
přes tyto menší peripetie to pro mne byla jedna z nejpěknějších 
dovolených. 

Dagmar Úlehlová 

Turnaj v pétanque 
 
19. září, v sobotu, se v Podzámecké zahradě uskutečnil v pořadí již VIII. 
Ročník Memoriálu M. Háčka v pétanque. Počasí bylo velmi pěkné, takové, 
jaké bychom v září ani nečekali. Přesto si téměř každý přinesl něco na 
zahřátí. 
Na turnaj se dostavilo 18 hráčů. Žádné družstvo nebylo předem určeno. 
Složení družstev se losovalo. Každé družstvo se skládalo ze 3 hráčů, tedy 
bylo 6 družstev. Systém turnaje bylo utkání každý s každým. Po odehrání 
všech utkání a sečtení bodů zvítězilo družstvo ve složení M. Píchalová, J. 
Zbožínková a Z. Novotný. Členové prvních tří družstev dostali medaile na 
památku. 
S organizací turnaje byli všichni spokojeni, za což patří dík p. Jarskému a p. 
Lupínkovi. Děkujeme všem za účast. Ti, co nevyhráli, snad se jim to podaří 
příští rok. 
Tak za rok AHOJ!  

 



Vysoké Tatry 
 
Víkendový relaxační pobyt pro členy KDKK ve Vysokých Tatrách se 
uskutečnil  3 .- 6. září 2015. Autobus plný nadšených a elánem nabitých 
dárců vyrazil ve čtvrtek v 6 hodin ráno směr Vysoké Tatry. Cílem byla 
Tatranská Lomnice – hotel  Tatranec.  Zastávka a prohlídka Demanovských 
ledových jeskyní zpříjemnila dlouhou cestu. K večeru jsme se ubytovali a 
individuelně navštívili Tatranskou Lomnici.       
Na pátek byla naplánovaná celodenní  turistika. Každý měl možnost vybrat 
si sobě příjemnou trasu. Někteří se vydali ze Štrbského Plesa na 
Popradské. Jiní si 
vyjeli lanovkou na 
Solisko nebo na 
vodopád Skok nebo 
na Hrebienok. 
Šťastně jsme se 
večer shledali u 
večeře. Následovala 
volná zábava se 
zpěvem.  Sobotní 
počasí nepřálo 
našemu výletu na 
Pltě na Dunajci. 
Avšak i tento výlet se zdařil. Plavení po Dunajci se všem  líbilo i navzdor 
dešti!  Večerní  koupání v termálech ve Vrbově všechny krásně rozehřálo. 
Odpočinutí dárci předvedli, že se umí bavit. Celý večer  prozpívali!  
V neděli ráno jsme se rozloučili s příjemným panem ředitelem hotelu. 
Čekala nás návštěva jednoho z největších hradů ve střední Evropě – 
Spišského hradu.  Kroměříž nás přivítala ve večerních hodinách. Děkujeme 
všem zúčastněným za krásný víkend.  

Rada KDKK. 
 

 

Maďarské termály 
 
Klasika, která nezklame. Jarní zájezd 18. dubna do Mosonmagyaróvár a 
podzimní 24. října do Györu. Protože každý má své oblíbené termály, 
jedou někteří jen do Mošoňu a někteří jen do Györu. Ale je nás spousta, 
co jsme rádi, že se můžeme v sychravém počasí prohřát v teplých 
termálních vodách. Někteří si k tomu ještě přiberou masáže či saunu. Jsou 
to další dva dny v roce, které trávíme ve společnosti nám milých známých 
a přátel a odpovídá tomu i mohutné vítání a loučení u autobusu.   
 

 

 

 



Divadelní představení 

 
 
 
Obě letošní divadelní představení se konala v Kroměřížském Domu 
kultury. Ve středu 15. dubna to byla divadelní hra Williama 

Saroyana Tracyho Tygr v nastudování Zlínského divadla.  
Ve čtvrtek 3. Prosince přijel do Kroměříže divadelní spolek Frída 
s divadelním představením Jako Thelma & Louisa a my mohli vidět 
herecký koncert Báry Munzarové, Mariky Procházkové, Václava 
Trnavského a Radima Nováka a Martina Trnavského. Přesto, že to bylo na 
poslední chvíli, si to ti, co si v předvánočním shonu našli chvilku času, 
představení náramně užili.   
 
 

 

 

Dětenice 15. – 17. května 2015 
 
Jarní víkendový pobyt měl za úkol prověřit členy ze znalostí historie. 
Návrat do středověku byl pro všechny velmi zajímavý a poučný. Víkend 15. 
5. - 17. 5. 2015 v Dětenicích byl plný středověkých rytířských klání, jídla a 
zábavy v pravé středověké krčmě. V malém rodinném pivovaru jsme se 
naučili vařit výborné domácí pivo. Zároveň jsme se poučili o historii 
pivovarnictví.  Krásným Dětenickým zámkem nás provedla nefalšovaná 
čarodějnice s Bílou paní. Velmi poutavá prohlídka byla protkána 
humornými scénkami do kterých se někteří z účastníků zapojili a legraci 
v žádném případě nepokazili!! 
Nezapomenutelným zážitkem však byla noční prohlídka Sedleckého 
opatství v Kutné Hoře. Průvodci  nám byli mnich s jeptiškou. Jejich 
poutavé vyprávění o historii všechny nadchlo.  Jen svíčkami osvícený 
kostel a závěrečný koncert zanechal ve všech hlubokou vzpomínku. 
Závěrem bych se měla zmínit o ubytování. Jestli čekáte,že jsme spali ve 
stodole na seně, tak se mýlíte. Hotel Rustikal v Dětenicích předčil 
očekávání. Útulný pokojíček i se sociálním zařízením nám všem dokázal, 
jak je dobře, v jaké době žijeme. Nikomu by se nám nechtělo spát na 
seně. 

Inka Míšková 
Letní dovolená 
 
Letní týdenní dovolená pořádaná  radou KDKK ve spolupráci s CK Magic 
bus proběhla ve dvou termínech a to : 3:-12.7. a 31.7.-9.8. u moře 
v Chorvatsku.  
Chorvatský poloostrov Pelješac – letovisko Trpanj je známý svým krásným 
přírodním prostředím. Procházky kolem moře úzkou stezkou obklopenou 
skálami má určitě své kouzlo. Lidé toužící po klidu si najdou svá zákoutí, 
naopak, ten, kdo se chce bavit a touží po společnosti ulehne na pláži. 
Stejně jako loni se letní dovolená všem vydařila,proto příští rok pro velký 
zájem účastníků,  pojedeme znovu!! 

                                                                                                                Rada KDKK 




