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

2-2009

 Dalšími, kteří poskytli granty v roce 2009 našemu Klubu
byl Kraj Zlín, Město Morkovice-Slížany, Město Hulín a Město
Bystřice pod Hostýnem. Všem děkujeme.

Okurková sezóna aneb máme prázdniny

Polední zvonění nás už zastihlo při cestě auto-
busem zpět a zamýšlený turistický výšlap z Visalají
na Bílý Kříž se tak mohl stát skutečností.
S přibývajícími kapkami deště na čelním skle auto-
busu však přibývaly chmury nejvíce vedoucímu
zájezdu. Riskneme přechod z Visalají přes Bílý
Kříž na Morávku, či zůstaneme uvěznění
v autobuse? Myšlenkami se honil náhradní mok-
rý program. Ale co, dojeli jsme na parkoviště na
Visalaje pod Lysou Horu a najednou bylo vše
jinak. Mraky jakoby  zvedly svou tvář a tak bylo
rozhodnuto. Jde se. Turistická značka nás vedla
poměrně větším stoupáním a po téměř 2,5 km po-
chodu jsme dosáhli turistické chaty na Bílém Kříži,
několik metrů od hranice se Slovenskou republi-
kou. Po poměrně značném občerstvení, kdy nohy
potřebovaly vzpruhu a tělo o to víc, jsme se vydali
na další tříkilometrovou cestu po zelené turistické
značce na Morávku – cíl parkoviště a chata Be-
bek, kde nás měl čekat náš autobus. Tam jsme
také všichni po 16. hodině dorazili. Autobus nás
pak dalších 9 km převezl do místa našeho ubyto-
vání. Večer už pak patřil vzpomínkám na celoden-
ní výlet, který se obešel bez jediné kapky deště. A
bylo to opravdu načasované. Jen jsme opustili

Že to ale našim permoníkům pod
zemí slušelo. Záběry z důlní štoly na
Dole Paskov ve Staříči.

náš dočasný dopravní prostředek a svěřili své
tělo sprchám na pokojích, bylo všem jasné, že už
nám tento déšť nemůže vzít dobrou náladu
z vydařeného sobotního výletu.

Nedělní ráno jakoby nám chtělo vynahradit před-
chozí uplakaný den, nás probudilo do sluncem
zalitých kopců a nám se o to víc zvedla dobrá
nálada, která ostatně panovala na penzionu od
samého příjezdu.Po snídani jsme se rozloučili
s dočasným místem našeho pobytu a již jsme upa-
lovali vstříc dalším dobrodružstvím. Tedy po prav-
dě řečeno, nikdo z účastníků nevěděl, co nás při
prohlídce cvičné důlní štoly na Dole Paskov ve
Staříči čeká. Rozděleni jsme byli do dvou skupin,
jednak z hlediska bezpečnosti a pak, plně obsaze-
ný autobus, to bylo i na náročnou prohlídku příliš.

Vedoucí prohlídky a bývalý zaměstnanec Dolu
Paskov ing. Kopel nás vpravdě havířsky seznámil
s tím, co se děje v podzemí při těžbě uhlí, zejména
černého, kterým je hornický ostravský revír pro-
slulý. Sami jsme si mohli doslova sáhnout na tě-
žební mechanizmy a sfárat do „skutečného důlního
pole“, umazat se ve 120 cm vysoké sloji a sezná-
mit se zajímavou formou s tím, co musí horník pod-
stoupit, aby naplnil byť jej jediný důlní vozík tak

nezastupitelnou surovinou. Po vy-
fárání jsme byli šťastni, že se nám
podařilo z podzemí zase vystoupit a
obohaceni o neopakovatelné dojmy
jsme s poděkováním opouštěli tuto
hornickou osadu. S dobrou náladou
jsme se pak všichni vraceli zpět a
hodnotili náš víkendový pobyt jako
mimořádně zdařilý. Kéž by jich bylo
v budoucnu více.

JUDr. Josef Čech,
vedoucí zájezdu

Deštivé počasí na ostrově Rab nám však
nevadilo př i přátelském posezení.
S přibývajícím  deštěm však citelně ubývalo
zahřívacích obalů.

Červenec a srpen jsou již tradičními měsíci, kdy
kulminují dovolené a léto je v plném proudu. Žád-
ná masová vylidnění měst jsem však při svých
toulkách nezaznamenal. V hypermarketech a su-
permarketech jsou u pokladen fronty jako vždy,
na hřištích je jen o několik dětí méně než kdy jindy
ve školním roce. Časům, kdy se rodiny s dětmi na
celé prázdniny stěhovaly na chaty a chalupy a
města zela prázdnotou, jak se zdá, nějak odzvoni-
lo. Nic však nemění na skutečnosti, že nadešla ta
opravdová, jak říkajíc – okurková sezóna.

Pojem „okurková sezóna“ se dostal do češtiny,
jako spousta jiných slov a dobrých mravů, od na-
šeho velkého souseda ze západu. Podle slovníku
pohádkářské dvojice bratří Grimmů z roku 1854 jde
o čas uprostřed horkého léta, kdy se sklízejí a na-
kládají okurky. Je z převážné míry časem, kdy kaž-
dá pořádná hospodyňka má plnou hlavu
rozličných nápadů, jak s touto nejoblíbenější
zeleninovou plodinou naložit. Sama pak udi-
vuje své nejbližší, známé či přátele nejpodiv-
nějšími recepty na ten nejlepší lák,a vytváří ve
skleněných obalech doslova mistrovská díla
pro konzumaci o dlouhých zimních večerech.
Jiný výklad pojmu hovoří o okurkové sezóně
jako o období poklidu a příprav na další ná-
ročné období druhé poloviny roku. V době

na přelomu srpna a září pak začíná jako obvykle
okurková sezóna pozvolna přecházet do babího
léta. Také Rada Klubu v období prázdnin nezase-
dá a dopřává také členům vedení Klubu chvíle
zaslouženého odpočinku.

Proto na konci této naší okurkové úvahy chci
přát vám všem členům Klubu a vašim rodinám
zdraví, pohodu, jen samé hezké prožitky při za-
sloužené dovolené, dětem pak nejen nové kama-
rády ale ještě hodně  sluníčka ve zbývajících
prázdninových dnech a rád se s vámi opět setkám
při našich dalších klubových akcích, které připra-
vuje Rada Klubu na zbývající měsíce roku 2009.

O tom, jaké to babí léto a zbytek roku v naší
klubové činnosti bude, se dočtete právě v tomto
čísle Klubového Zpravodaje.

S pozdravem JUDr. Josef Čech, předseda
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Podzimní ozdravný
pobyt pod Pálavou

Rada Klubu nabízí svým členům, rodinným pří-
slušníkům a ostatním dárcům krve podzimní víken-
dový pobyt pod Pálavskými vrchy na Jižní Moravě
a to v PENZIONU PRAHA V DOLNÍCH DUNA-
JOVICÍCH

Termín: 18. 9. – 20. 9. 2009 (pátek – neděle)
Doprava hromadně autobusem v pátek z Kro-

měříže, ubytování s polopenzí, sobotní přechod Pá-
lavskými vrchy z Pavlova do Mikulova, dále večerní
posezení ve vinném sklípku v Dolních Dunajovi-
cích, nedělní návštěva lednicko-valtického areálu.

Cena za 2x noc, tj. ubytování s polopenzí 900,-
Kč/osobu

Příplatek za BUS: 220,- Kč/osobu

Třetí ročník Memoriálu
Milana Háčka

turnaj tříčlenných družstev o ceny
ve hře petanque
Termín: sobota 26. září 2009
Čas: od 9.00 – 12.00 hodin
Místo: Podzámecká zahrada v Kroměříži, před

Sala Terrenou.
Sraz účastníků a prezentace od 8.30 – 9.00

hodin, losování do tříčlenných družstev, zahájení
turnaje v 9.00 hodin. Přihlásit se lze v den odběru
Út, St na transfuzní stanici kroměřížské nemocnice
u p. Kalabuse nebo na tel. 573 335 138, 603 764
254 u předsedy Klubu p. JUDr. Josefa Čecha.

Startovné 30,- Kč na člena družstva.
Přijďte všichni, kdo toužíte vniknout do této fran-

couzské kolektivní hry . Uděláte tak něco i pro své
zdraví a strávíte dopoledne uprostřed neopako-
vatelného sportovního zápolení.
Ředitelem turnaje je pověřen člen Rady klubu

p. Pavel Jarský.
Srdečně zveme všechny příznivce. V případě

deštivého počasí se turnaj  překládá na termín 3.
října 2009.

Byli jsme na Morávce v Beskydách

Seznam jubilantů – členů Klubu za 1. pololetí 2009
(k 1. červenci 2009)

50 odbě rů  k rve:
Kotas Jaroslav, Bílavsko
Švestka Josef, Hulín

60 odbě rů  k rve:
Šošolík Pavel, Hulín
Filipčík Jiří, Hulín
Slugeň  Antonín, Kroměříž
Zapletal Vojtěch, Chvalčov
Hrabalová  Jarmila,  Hulín

70 odbě rů  k rve:
Šťasta Martin, Holešov
Strašák Alois, Kroměříž

80 odbě rů  k rve:
BeránekJiří, Bystřice pod Hostýnem

90 odbě rů  krve :
Andrejší Pavel, Hulín

100 odbě rů  k rve:
Vybíral Zdeněk, Holešov

130 odbě rů  k rve:
Sýkora František, Morkovice

Květen již tradičně patří prvnímu ozdravnému
pobytu členů Klubu – dárců krve a jejich rodinným
příslušníkům k načerpání fyzických a psychických
sil . Nejinak tomu bylo i v letošním májovém měsíci,
kdy téměř 35 dárců krve se svými rodinami si dalo
dostaveníčko na Penzionu U přehrady v malebné
partyzánské obci Morávka, přímo v srdci Morav-
skoslezských Beskyd.

Pravda, počasí nenasvědčovalo tomu, že by se

deštěm, který tak předpovídali naši meteorologo-
vé. A to nejen na sobotní dopoledne. Mraky tak
doslova visely nad hlavami, ale plně obsazený
autobus se po vydatné snídani vydal směrem
k našim severním sousedům. A stalo se. Počasí
jakoby se umoudřilo a kapky deště padaly tam,
kde jsme nebyli my, a tak si všichni mohli dosyta
nasát atmosféru pouličního a burzovního prodeje
v srdci polského velkoměsta.

Jak nám to šlapalo z Visalají na
horskou chatu na Bílém kříži.

víkendový pobyt mohl obejít bez
deště, který účastníky provázel již
po prvních kilometrech autobusem.
Nicméně všichni věřili tomu, že
pán všeho tvorstva nedopustí,
aby se opakoval podzimní dešti-
vý nevydařený výlet do Zlatých
Hor v Jeseníkách. A tak všichni se
sobotním ranním rozbřeskem sle-
dovali zataženou oblohu, skrz níž
místy přece jen prosvítalo sluníč-
ko, v naději, že dopolední výlet do
Polského Těšína nebude narušen

Náklady na sklípek: 100,- Kč/osobu / pronájem
sklípku, občerstvení /
Členům Klubu – účastníkům pobytu, kteří dosud

nečerpali příspěvek ve výši 300,- Kč v roce 2009
bude tento odečten z ceny za ubytování. Ostatní
účastníci hradí pobyt v plné výši.

Přihlášku se složením zálohy ve výši 200,- Kč/
osobu můžete podat vždy v Út a St při odběrech
krve na TS Kroměřížské nemocnice nebo místa
telefonicky rezervovat u předsedy Klubu JUDr.
Josefa Čecha (tel. 603 764 254) a zálohu složit
nejpozději do tří dnů po telefonické rezervaci.

Pro účely ubytování je nutno uvést osobní data (jmé-
no a příjmení, datum narození, bydliště a číslo OP).

Přihlášky budou přijímány do výše max. ubyto-
vací kapacity Penzionu Praha, tj. max. 40 osob.
Prioritu při posuzování přihlášek mají ti členové
Klubu, kteří se dosud v letošním roce některého
z ozdravných  pobytů nezúčastnili. Ve sporných
případech rozhoduje Rada Klubu.

Našli jsme si i čas na výšlap na pohoří Kamenjak
na ostrově Rab.

Urputné boje při turnaji družstev v kempu San
Marino ve hře pétanque. Nakonec však vyhráli
všichni. Hlavně nad počasím.
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Nedlužíte něco svému Klubu?
Od počátku roku uplynulo již sedm měsíců a

ještě cca 65 členů Klubu si ještě nesplnilo svou
základní povinnost – zaplatit členský příspěvek
na letošní rok, který byl s platností od ledna t.r.
zvýšen  na částku 150,- Kč ročně. Zvýšení pří-
spěvku na Klubovou činnost bylo opodstatněné
nejen neustále se zvyšujícími náklady na poš-
tovné, telefony, provoz klubové  kanceláře
v kroměřížské nemocnici, ale také skutečností, že
rok od roku je stále těžší dosáhnout na požado-
vané grantové příspěvky jednotlivých měst na-
šeho regionu. Důvod je nasnadě – nedostatek
finančních prostředků  na granty a pochopitelně
tím i krácení požadované výše. Rada Klubu tak
musí hledat všude cesty, jak alespoň zčásti zafi-
nancovat akce, schválené výročním zasedáním
v lednu 2009. Každý, i laik, si spočítá, že nedo-
držováním této základní platební povinnosti čle-
nů chybí v této chvíli na účtu Klubu právě u
členských příspěvků téměř 10 000,- Kč. Ta není
pro Klub zanedbatelnou částkou. Navíc někteří
dluží svému Klubu příspěvek i za rok 2008. Je to

nezájem být dál členem Klubu nebo jen opome-
nutí? Přinášíme výčet čísel členských průkazů
členů, kteří si dosud tento příspěvek neuhradi-
li.Je anonymní, snad se tam každý z dlužníků
najde. A pokud ne, ve třetím čísle letošního Zpra-
vodaje pak přineseme plně jména těch, kteří
s placením mají problémy. A pokud někdo
z takových členů má za to, že členství v Klubu je
pro něj dále zbytečností, ať nám to dá vědět a
vrátí zpět členský průkaz. Vyhneme se tak zby-
tečným nákladům na poštovné při zasílání dal-
ších čísel Zpravodaje či jiných klubových
materiálů.

A pokud je to jen opomenutí , uhraďte dlužný
členský příspěvek na rok 2009, příp. za oba roky
co nejdříve. Buď na TS, přičemž sebou přineste
složenku k zaplacení členského příspěvku, kte-
rou jste obdrželi poštou v 1.čísle Zpravodaje KDK,
případně příspěvek uhraďte na poště nebo pří-
mo na účet Klubu u ČSOB č. 153444868/0300,
variabilní symbol je číslo vašeho členského prů-
kazu.

Jedná se o tyto dlužníky ( číslo členského průkazu):

0006, 0010, 0012, 0019, 0036, 0041, 0043, 0048, 0049, 0059, 0061, 0067, 0070, 0088, 0126,
0128, 0136, 0144, 0146, 0156, 0160, 0161, 0178, 0199, 0200, 0207, 0212, 0216, 0230, 0238, 0244,
0245, 0276, 0281, 0287, 0288, 0290, 0301, 0306, 0307, 0308, 0309, 0312, 0322, 0323, 0328, 0337,
0338, 0351, 0355, 0364, 0370, 0371, 0382, 0392, 0397, 0399, 0401, 0403, 0405, 0408, 0421, 0426,
0452.

Za dva roky dluží členský příspěvek:

Adamovská Kamila Kroměříž - 0414, Botík Petr Přerov - 0324, Csókás Jiří Kojetín – 0325, Foldyna
Pavel Hulín – 0302, Kvapilík Pavel Hulín – 0409, Lakomý Jiří Lhota u Pačlavic - 0004, Podaný Pavel
Chropyně - 0102, Pospíšil Jaromír Kvasice – 0265, Špringerová Lucie Chropyně – 0336, Vaculík
Luděk Rataje – 0089, Zaoral Milan Morkovice – 0385.

V této souvislosti připomínáme, že dlužná částka činí za rok 2008 – 100,- Kč a za rok 2009 – 150,- Kč,
celkem 250,- Kč.

Pokud některý z dlužníků zaplatil po vydání Zpravodaje č. 2/2009 členský příspěvek, prosím, pova-
žujte tento seznam ve vašem případě za bezpředmětný. Uzávěrka dlužníků byla provedena k 15.
červenci 2009.

Rada Klubu

Střípky z Rady Klubu
 Rada na svém zasedání v červnu 2009 anu-

lovala výsledky turnaje jednotlivců ve stolním teni-
se, který se konal dne 21. března 2009. Vítězem
turnaje se tehdy stal Pavel Šošolík z Hulína. Vzhle-
dem k tomu, že turnaj byl určen pouze pro neregis-
trované hráče, Pavel Šošolíkz Hulína vrátil putovní
Pohár určený pro vítěze turnaje. Vítězem po pře-
hodnocení pořadí se tak stává Josef Tomek
z Pavlovic u Kojetína (bytem v Nezamyslicích), kte-
rému již byl Putovní pohár předán čestným před-
sedou Adolfem Kalabusem a předsedou Klubu
JUDr. Josefem Čechem přímo na TS kroměřížské
nemocnice. Druhé místo patří Ivo Šáchovi z Lubné
a třetí příčku tak získal Roman Kochaníček
z Plešovce. Všem třem hráčům ještě jednou blaho-
přejeme a za vzniklé nedopatření se omlouváme.

 Rada na svém zasedání v červnu 2009 rov-
něž rozhodla o konání již v pořadí 6. Plesu Klubu
dárců krve Kroměřížska, a to v příštím roce v sobotu
20. února 2010, opět v sále Psychiatrické léčebny
v Kroměříži. O přípravách Plesu a organizačním
zajištění vás budeme informovat ve třetím čísle

Divocký pohádkový les při Dni dětí předposlední sobotu v květnu byl nabit doslova k prasknutí. Musela
se najít také chvilka pro malé občerstvení v půli cesty.

Zpravodaje KDK, který vyjde pravděpodobně
v  říjnu 2009. Již dnes jste všichni srdečně zváni.

 Na druhou sobotu v listopadu – 14. listopadu
2009 připravujeme jednodenní zájezd do termálních
lázní v Györu v Maďarsku. O podmínkách zájezdu
budete informováni na vývěsce Klubu na TS Kromě-
řížské nemocnice a ve třetím čísle Zpravodaje KDK.
Předběžná cena za BUS pro člena Klubu 300,- Kč,
RP a cizí 400,- Kč. Vstupné si hradí účastníci sami.
V termálních lázních sleva pro seniory. Přihlášky
jako obvykle přímo na TS v den odběru, nebo u
předsedy Klubu, cena je splatná při přihlášení.

 Na říjen je plánováno další divadelní před-
stavení. Vzhledem k divadelním prázdninám a ne-
úplnému repertoáru vybraných  divadel bude o
místě a výběru představení rozhodnuto na zase-
dání Rady Klubu v  září 2009. O termínu budete
včas informováni prostřednictvím vašich aktivistů
pro roznášení tisku a Zpravodajů, na vývěsce na
TS a prostřednictvím e-mailové pošty.

 Korespondenční adresa Klubu je od 1. června
2009 na adrese náměstí Míru 520/1, Kroměříž, kde
má rovněž trvalé bydliště předseda Klubu. Případné
připomínky k práci Klubu a náměty - poštovní schránka
klubové pošty - vchod čp. 520/1 z ulice kpt. Jaroše.


