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Zpravodaj Klubu dárců krve Kroměřížska. Vychází v březnu 2009. Neprodejné.
Telefon 573 335 138, 603 764 254 (předseda KDK).

1-2009

 jedním z prvních poskytovatelů grantu v roce 2009 je město
Kroměříž a společnost Korbel - ložiska s.r.o. Kroměříž, kteří přispívají
finančně na činnost Klubu dárců krve Kroměřížska již po několik let.

Platíme členský příspěvek klubu na rok 2009
Jsme v měsíci březnu a pro novou Radu klubu to znamená zvýšit úsilí při zabezpečování grantů

jednotlivých měst a finančních příspěvků dalších sponzorů na alespoň částečnou úhradu akcí, plánova-
ných na letošní rok a schválených usnesením výročního shromáždění v lednu 2009. Podstatnou část
příjmové části rozpočtu tvoří také členský příspěvek, který byl od letošního roku zvýšen na 150,- Kč na
člena klubu. Získané finanční prostředky jsou základem pro organizování různých akcí pro využití
volného času, ozdravných tuzemských a zahraničních pobytů, akcí pro děti a podobně. Část finančních
prostředků je určena také na  provozní náklady Klubu, kterými jsou především náklady nájemného při
kulturních a sportovních akcích, telefonní hovory, poštovné a nezbytný kancelářský materiál. A že to
nejsou náklady zanedbatelné, svědčí i závěrečný účet klubu za loňský rok. Do nákladů se v roce 2009
také promítne nájemné za naši klubovou kancelář, která se nachází v areálu kroměřížské nemocnice.
Bez těchto prostor, kde je umístěn počítač, tiskárna, kopírka a jiný nezbytný inventář a kde jedná Rada
klubu, se již činnost klubu neobejde. Část z vás, členů klubu, si již uhradila členský příspěvek na
výročním shromáždění 30. ledna 2009, někteří další v průběhu ledna a února při odběrech na TS
Nemocnice v Kroměříži.

Ti z vás, kteří tento příspěvek ještě neuhradili, našli v tomto 1. čísle Zpravodaje KDK složenku
k zaplacení na částku 150,- Kč.  Někteří jste našli složenky dvě, dluží ještě klubu platbu za rok 2008 ve
výši 100,- Kč. Platit můžete tedy některou z variant a to:

přiloženou složenkou na poště s uvedením var. symbolu, kterým je vaše číslo členského průkazu
(na složence je již předepsáno),

převodem z vlastních účtů na účet klubu u ČSOB, a.s., v Kroměříži, č. účtu 153444868/0300,
var. symbol číslo vašeho členského průkazu,

zaplacením členského příspěvku při odběrových dnech Út, ST na TS Nemocnice v Kroměříži
s tím, že si přinesete přiloženou složenku sebou a my vám po zaplacení potvrdíme její ústřižek. Ušetříte
za poštovné.

Poznámka: pokud některý z členů klubu zaplatil po vydání a odeslání tohoto Zpravodaje č.1/2009 již
členský příspěvek např. z vlastního účtu na účet klubu, příp. na TS , považujte přiloženou složenku
k zaplacení za bezpředmětnou. Stačí nám jen oznámit způsob a datum platby na tel. číslo předsedy
klubu 603 764 254 nebo hospodářky klubu pí Kotibové na tel.č. 777 331 669, případně na e-mail :
klubdarcukm@centrum.cz.

A to nejpodstatnější. Abychom mohli plánované akce v tomto roce průběžně zajišťovat a realizovat, je
nutné uhradit svůj příspěvek Klubu nejpozději do konce dubna 2009.

JUDr. Josef Čech, předseda

Pozvání na první ozdravný pobyt jaro 2009 –
Beskydy/Morávka

Květnový ozdravný pobyt pro členy klubu, dárce krve a rodinné příslušníky nás tentokráte zavede
do panenské přírody Beskyd – na Hotel-Penzion u přehrady Morávka. Hotel leží v nadmořské výšce
528 metrů. Morávka je spolu s přehradou Šance v Beskydách zásobárnou pitné vody pro ostravskou
aglomeraci. Ceny pobytů a stravování však rok od roku rostou a tak není divu, že Rada klubu volí
lokalitu i způsob, jak umožnit zregenerovat síly dárců krve za přijatelných cenových podmínek. Vedení
Penzionu u přehrady nám jako dárcům krve vyšlo vstříc a výsledkem osobního jednání je i přijatelná
cena ubytování s polopenzí. Program pobytu počítá s eventuálním sobotním dopoledním výletem BUS
do Polského Těšína (cca 2,5 hodiny), odpoledne turistický výšlap Bílý Kříž, Visalaje (podle počasí),
v rezervě je prohlídka interiéru hráze přehrady Morávka. Změnu programu si vyhrazuje organizátor.
Jinak volný individuální program. Předpokládaný odjezd BUS v pátek 15. 5. 2009 v cca 16 hodin. Bližší
informace podá předseda klubu, tel. č. mobil 603 764 254.

Termín pobytu: 15.– 17. května 2009 (pátek – neděle)
Doprava: společně autobusem z Kroměříže
Stravování: polopenze (večeře, snídaně 2x)
Ubytování: dvoulůžkové, třílůžkové pokoje s možností

přistýlky,
Cena pobytu:
dospělá osoba - lůžko, polopenze 450,- Kč/den
dítě 3 - 15 let – lůžko, dětská polopenze 320,- Kč/den +

event. doplatek 70,- Kč do plné penze
dítě do 3 let – bez nároku na lůžko s dětskou polopenzí –

85,- Kč/den
příplatek za BUS 80,- Kč člen klubu, RP a ostatní 180,- Kč

(do příplatku za BUS se započítává také sobotní výlet podle programu pobytu)
Rekreační poplatek obecnímu úřadu Morávka 10,- Kč/den je již započten v ceně.
Přihlášky přijímá jako obvykle předseda klubu JUDr. Josef Čech, přihlásit se lze i v den odběru krve

na TS Nemocnice v Kroměříži (Úterý, Středa) u p. Adolfa Kalabuse příp. u jiného člena Rady klubu.
Spolu s přihláškou je nutno složit zálohu ve výši 200,- Kč na osobu a uvést nezbytně nutné údaje pro
ubytování: jméno a příjmení, bydliště, datum narození a číslo OP. Uzávěrka přihlášek do počtu naplnění
rezervované ubytovací kapacity, tj. 46 míst .

Na pobyt vás zve Rada klubu
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Střípky z našeho 5. plesu Klubu dárců krveOhlédnutí za výročním shromážděním
členů Klubu

Uplynul již měsíc od „jubilejního“ 15. výročního
shromáždění členské základny klubu. Zvolili jsme
nové personální složení Rady pro další dvouleté
období a změna se dotkla také složení vedení klu-
bu. Ve výčtu úspěchů, kterých klub od svého za-
ložení v roce 1994 dosáhl, a který má stále stejný
cíl – propagovat dárcovství krve a trvale pečovat

o stávající členskou základnu jako zásobárnu dár-
ců krve pro kroměřížskou nemocnici a získávat
nové mladé dárce krve, nechybí ani slova uznání
osob z nejpovolanějších – představitelů Českého
červeného kříže.

Sám viceprezident Českého červeného kříže
pan Adolf Šťastný, který již po několikáté přijal po-

zvání mezi nás, na tomto vý-
ročním shromáždění nešetřil
slovy uznání o tom, jakou váhu
má kroměřížský Klub dárců krve
v naší společnosti. Také nabíd-
ka plánu akcí, který byl na vý-
ročním shromáždění schválen,
vzbuzuje uznání a obdiv nad
tím, jak je Klub stabilní, co pro
své členy ve svém programu
nabízí a co dělá i pro využití
volného času. Vedení klubu si
váží každé kapky krve, kterou
dárci dobrovolně darují pro
naše nemocné spoluobčany.
Právem si zasloužilo ocenění 42
členů Klubu, kteří v uplynulém
roce darovali svou krev 50, 60,
70, 80 a 90 krát. Jim a také vám
všem patří dík za vskutku pro
společnost neodmyslitelnou hu-
mánní činnost, která vás vede
k bezpříspěvkovému dárcovství
krve jako nejvyššímu projevu
morální vyspělosti člověka a
naplňuje tak stále platné heslo
– „Daruj krev, daruješ život“.

Rád bych také na tomto místě
ještě jednou poděkoval těm čle-
nům klubu, kteří v Radě
v uplynulém období pracovali a
přispěli tak každý svým dílem
k tomu, že se náš Klub dárců
krve Kroměřížska stále drží na
prvním místě mezi Kluby dárců
krve v České republice.
JUDr.Josef Čech, předseda

Víceprezident Českého červeného kříže Adolf Šťastný blaho-
přeje Marii Jamborové a ing. Jiřímu Schmiedovi za osmdesát bez-
příspěvkových odběrů krve.

Za devadesát bezpříspěvkových odběrů krve byli na výročním
shromáždění oceněni ing. Zdeněk Frýbort a Jan Sikora z Kromě-
říže.

Úsměvy na tvářích účastníků 5. plesu hovoří o tom, že se všichni velmi dobře bavili.

Plesu zúčastnili také členové klubu ze vzdálenějších míst. Na snímku účastníci z Roštína a Rožnova
pod Radhoštěm.
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Máme klubovou kancelář
v areálu kroměřížské nemocnice

Zajisté jste již někteří zaregistrovali, že díky pochopení vedení Nemocnice Kroměříž, a.s., má
náš Klub dárců krve Kroměřížska zázemí v budově C - (budova vpravo od vstupu do nemoc-
nice z Havlíčkovy ulice). Kancelář slouží nejen k pravidelnému zasedání Rady klubu, ale je
vybavena PC, tiskárnou a kopírkou a dalším inventářem, bez kterého se již dnes činnost klubu
nemyslitelná.

Pro orientaci v budově „C“ je umístěna pokladna, kde si dárci krve vyzvedávají cestovné a
v přízemí jídelna personálu nemocnice). Kancelář je v 1. patře vlevo, předposlední dveře, na
nichž je umístěno logo klubu.

Kancelář bude pro členy klubu i ostatní dárce krve přístupna od 1. března 2009:
každé úterý v měsíci od 8 – 12 hodin, každé druhé úterý v měsíci od 8 - 12 a od 14 – 16 hodin.

(od 16 hodin pak pravidelné zasedání Rady). Do kanceláře se lze dovolat v tyto dny také přes
ústřednu nemocnice 573 322 111 – nebo provolbou - linka 241, případně na mobil předsedy
Klubu 603 764 254.

Přítomen bude vždy předseda Klubu nebo člen Rady podle možnosti. V tyto dny lze v kanceláři
vyřídit své požadavky nebo připomínky k činnosti Klubu, platit zálohy na zájezdy, divadla apod.,
nebo získat jiné informace ke klubové činnosti.

JUDr. Josef Čech, předseda

Nové složení Rady a vedení Klubu
pro období 2009 - 2010

Pozvánka na sportovní turnaje v roce 2009
V letošním roce organizujeme celkem tři sportovní turnaje , z toho dva v prvním pololetí a jeden

v pololetí druhém. Rada klubu proto zve všechny příznivce ke sportovnímu zápolení nebo jen tak
k účasti na turnajích:

Co ještě připravujeme
na 1. pololetí 2009?

Podle plánu akcí, schválených na výročním zase-
dání v lednu t.r., připravuje Rada klubu podle reper-
toáru některého z divadel zájezd na divadelní
představení a to buď v dubnu nebo květnu, některou
sobotu nebo neděli. O zájezdu do divadla budete včas
informováni obvyklým způsobem.

Rada Klubu :

JUDr. Josef Čech, Václav Kuchař, Adolf
Kalabus, Dagmar Úlehlová a Bc.Zuzana
Pospíšilová z Chropyně, Jana Kotibová,
Dana Dvořáková a Pavel Jarský
z Kroměříže.

Vedení Klubu :

JUDr. Josef Čech – předseda
Václav Kuchař – místopředseda
Jana Kotibová – hospodář
Bc. Zuzana Pospíšilová – tajemnice

2. ROČNÍK TURNAJE JEDNOTLIVCŮ O
PUTOVNÍ POHÁR KLUBU

Termín: sobota 21. března 2009
Místo: tělocvična TJ Sokol Kroměříž / 1. máje

214, Kroměříž
Prezence: 08,15 – 08,45 h, losování, zahájení

her 09,00 hodin
Startovné: 30,- Kč/hráče, platí se při prezenta-

ci.
Připomínáme jen, že vítězem prvního ročníku a

prvním držitelem putovního poháru se stal Ivo
Šácha z Lubné, který tento pohár v letošním roce
obhajuje. Pro úplnost – o putovní pohár se bude
bojovat ještě další tři roky, vítěz pátého ročníku
v roce 2012 jej získá do trvalého držení.

TURNAJ TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV V
KUŽELKÁCH

Termín: sobota 25. dubna 2009
Místo: Kuželna Restaurace Myslivna, Velehrad-

ská ul., Kroměříž
Prezence: 08,15 – 08,45, losování do druž-

stev, zahájení hry  09,00 hodin
Startovné: 30,- Kč/hráče, platí se při prezenta-

ci.

Přihlášky na oba turnaje v den odběru Út,St na
TS Kroměřížské nemocnice, u předsedy Klubu
na tel.č. 603 764 254 nebo v den konání turnaje,
nejpozději do 08,45 hodin.

2. ROČNÍK TURNAJE MEMORIÁLU MILANA HÁČKA TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV
V PÉTANQUE

Termín:  sobota 26. září 2009
Místo: Podzámecká zahrada, Kroměříž
(prostor před Sallou Terenou).
O tomto turnaji přineseme podrobnosti v jiném čísle
Zpravodaje KDK 2009.

Pro děti k jejich svátku – Mezinárodnímu dni dětí - připravuje Rada klubu opět buď sportovní nebo
kulturní překvapení. Kam a kdy, to bude předmětem jednání Rady v březnu, informace v dostatečném
předstihu k této akci pro děti budou zveřejněny na TS, případně prostřednictvím aktivistů klubu
v jednotlivých městech a obcích. Informace poskytne Rada také členům prostřednictvím e-mailové
pošty.

Jako každoročně i letos pojedou členové klubu v červnu se svými rodinami na ozdravný pobyt na
ostrov Rab do Chorvatska, s odjezdem v pátek 19. června 2009. Pro zájemce na podzimní pobyt
s odjezdem 28. srpna 2009 na ostrov Murter v severní Dalmácii jsou volná ještě 2 místa. Cena pro
náš klub na tento termín je 3.000 Kč/osobu. Bližší informace předseda klubu na tel. 603 764 254.


