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

3-2009

 Ve druhé polovině roku 2009 přispěly na naši Klubovou čin-
nost finančně také město Chropyně a město Holešov. Také jim
patří náš dík.

Slovo má předseda Klubu
Čas nám opět neúprosně uběhl a jsme před

závěrem roku 2009. Ohlédneme-li se zpět a za-
čneme vzpomínat na začátky naší klubové činnos-
ti, nechce se ani věřit, že tomu bude již 16 let, kdy
Klub začal psát svoji, vpravdě řečeno bohatou
historii. Rada Klubu za těchto 16 let nabídla čle-
nům a jejich rodinám celou řadu možností, nejen
pro regeneraci organizmu při relaxačních a
ozdravných pobytech v tuzemsku i
zahraničí, při řadě sportovních aktivit
a kulturních a společenských akcích.
Ani při této široké škále možností vy-
užití volného času však Rada Klubu
nezapomíná na zásadní poslání na-
šeho Klubu, a to rozšiřovat a udržet
současný stav bezpříspěvkových
dárců krve v regionu na takové úrov-
ni, aby Kroměřížská nemocnice měla
vždy dostatek zdravé krve, tolik po-
třebné pro naše nemocné spoluob-
čany, pro všechny, kteří tuto dosud
nezastupitelnou tekutinu, zachraňující stovky lid-
ských životů, nutně potřebují.

Nedílnou součástí života našeho Klubu jsou však
bezesporu finanční prostředky. Ať už jsou získá-
vány z grantových fondů jednotlivých měst kro-
měřížského regionu a Zlínského kraje či od jiných
sponzorských subjektů nebo vlastními zdroji. Všem
patří dík za to, že Klub může stále žít a mít svým
členům a jejich rodinám co nabídnout. Bylo by
určitě škoda ztratit kredit nejen jediného takového
Klubu ve Zlínském kraji, ale současně i stále nej-

většího Klubu dárců krve v České republice, pro
nedostatek finančních prostředků. Samotné člen-
ské příspěvky při náročnosti a zvyšování zejmé-
na provozních nákladů na vše nestačí. Dík patří
proto všem, kteří na naši činnost přispívají věcný-
mi dary, používanými jak pro ocenění při jubilej-
ních odběrech krve, tak pro použití př i
společenských akcích, které Rada Klubu již ně-

kolik let úspěšně organizuje. Dík
patří také vám, členům, kteří si
vzorně plníte své členské povin-
nosti. Přece však jsou ještě i ně-
kteří členové Klubu, kteří v letošním
roce zůstali svému Klubu něco
dlužni. Věřím, že své závazky ještě
v letošním roce vyrovnají, případ-
ně využijí možnosti uhradit svůj
dluh na připravovaném výročním
shromáždění v lednu 2010.

Využívám této možnosti, abych
vám všem, členům Klubu a va-

ším prostřednictvím i vašim rodinám, popřál do
blížícího se roku 2010 pevné zdraví, pohodu,
kus nezbytného štěstí a spokojenost, našim
sponzorům pak pochopení a vstřícnost pro naši
činnost i v nadcházejícím roce a štědrou ruku.
Naše činnost má stále jasný cíl – darovat svou
krev nezištně a pomoci tak stále zachraňovat
stovky lidských životů. A každý takový lidský ži-
vot je vpravdě pro nás všechny dárce krve tou
odměnou nejvyšší.

JUDr. Josef Čech, předseda Klubu

Tři nejlepší družstva z turnaje
Memoriálu Milana Háčka
v pétanque, který se uskuteč-
nil v sobotu 26. září 2009
před salou terrenou
v Podzámecké zahradě
v Kroměříži.

Že nás místopředseda Vašek
Kuchař dovede vždycky po-
řádně s harmonikou rozpálit,
dokázal i př i posezení
v Arcibiskupských sklepích
v Kroměříži.
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Ohlédnutí za posledním
podzimním pobytem v roce 2009

V pátek 18. září 2009 jsme ve tři hodiny odpo-
ledne vyrazili několika auty směr Dolní Dunajo-
vice. Sluníčko krásně svítilo a cesta rychle ubíhala.
Kolem 18 hodiny byl sraz v Dolních Dunajovi-
cích v zahradní restauraci Penzionu Praha. Po
ubytování následovala večeře, po níž většina
vyrazila do víru velkodědiny. Bohužel, ten večer
byly všechny sklípky zavřené. Ale chuť na bur-
čák a dobré víno byla tak veliká, že nám přitáhla
do cesty pár domorodců, kteří nás ochotně vzali
s sebou do jediného toho večera fungujícího sklíp-
ku. Jeho majitel nás srdečně přivítal, usadil u
stolu a nosil burčák, víno, klobásky a dobrý krav-
ský sýr. S přibývajícími hodinami jsme postupně
odcházeli do hotelu, protože nás druhý den če-
kal náročný přechod Pálavských vrchů. Někteří
skalní vydrželi ve sklípku do brzkých ranních

hodin a někteří po příchodu na hotel zpívali u
harmoniky, na kterou hrál místopředseda Klubu
Václav Kuchař.

Ráno, po budíčku a dobré snídani, jsme plni
energie vyrazili k zastávce autobusu, vzdálené
asi 1 km od Dunajovic. Asi za čtvrt hodiny jel auto-
bus a tak jsme menším sprintem doběhli a vyjeli do
Dolních Věstonic, odkud jsme pěšky vyrazili na
Dívčí hrady. Já s dcerou zůstala pozadu, protože
jsme se šly podívat do muzea na věstonickou Ve-
nuši (i když to byla jen kopie, originál je v Brně
v muzeu). Ostatní jsme dohnaly, až když šli
z Dívčích hradů směr vrchol Pálavy, Sirotčí hrá-
dek a dále do Mikulova. Během cesty začalo svítit
sluníčko, zřejmě bylo zvědavé na pachtící se sku-
pinu, ale my jsme byli všichni rádi, že je krásně
teplo a užíváme pěkný výhled do okolí.

Pálavské kopce a Mikulov v nedohlednu nám sice daly pořádně zabrat, ale všichni se nakonec shodli
na tom, že to byl parádní výšlap. Odměnou pak bylo večerní posezení při Dunajovickém vinobraní.

Kousek jsme šly s ostaními, ale pak jsme se
opět odpojily, protože jsme se vracely zpět do
Dunajovic, kde ve dvě odpoledne začínalo vi-
nobraní. Takže zatímco ostatní šli statečně trasu
asi 16 km do Mikulova, čtyři děvčata z Dívčích
hradů vyrazila po modré značce směr zábava.
Cestou na vyhlídkách jsme obdivovaly krásnou
přírodu kolem, fotily motýly na květinách, pozo-
rovaly horolezce a dokonce našly i pár bedlí.

Po obědě a krátkém odpočinku jsme vyrazily
na místní vinobraní. Slavnost byla zahájena za
dědinou, kde začínaly vinohrady. Za zvuků
cimbálové muziky dorazila římská legie v čele
s bohem Bakchusem, který je bohem hojnosti a
patronem vinohradů, vinné révy a vína. Pak ko-
čárem dojel místní správce a soudce. Na to vše
dohlíželi strážci vinohradů. Ti také postavili májku.
Římské legie provolaly místní honoraci slávu,
správce pronesl řeč, nasedl do kočáru a v čele
průvodu vyrazil do dědiny na další oslavy. U toho
všeho samozřejmě nemohlo chybět dobré víno,
bílý i červený burčák z letošní sklizně.

V dědině mají pěkný plac na tancování a na
něm začala přehlídka tanečních a pěveckých sou-

borů, vystoupení římské legie a přísaha správce
vinohradu a hlídačů vinic. Hlídači dokonce chytili
a obvinili naši kamarádku, že ji viděli ve vinohra-
du krást hrozny. A než se zbytek skupiny vrátil
z Mikulova, tak ji odsoudili k třiceti ranám holí. Po
vykonání trestu musela slíbit, že už to nikdy neu-
dělá.

Po večeři jsme se vrátili na vinobraní, ale ten-
tokrát už všichni a až do rána jsme tančili, zpívali
a popíjeli dobrý mok.

Druhý den ráno po snídani jsme se rozloučili
s Dunajovicemi a vyrazili, každé auto svou vlastní
trasou. Někteří k domovu, popíjet dunajovický
burčák, protože jako řidiči to o víkendu nestihli. A
někteří do Lednice na prohlídku Lednicko-valtic-
kého areálu. Malá skupinka vyrazila také na stře-
dověký Janův hrad.

Byl to opravdu nádherně prožitý víkend. Po-
znali jsme další krásný kout naší milé Moravy a
zažili nevšední akci, vycházející z našich už sko-
ro zapomenutých tradic.

Už teď se  těšíme na další zajímavý víkendový
pobyt na jaře příštího roku.

Dagmar Úlehlová, členka Rady.

Někteří z účastníků pobytu si
nenechali ujít návštěvu Lednic-
ko-valtického areálu včetně
Janova hradu.
Počasí pro návštěvu těchto
památek bylo opravdu ideální.
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Proč někteří neplatíme členské příspěvky?
V letošním roce pravděpodobně finanční krize

postihla i některé naše členy Klubu. Nebo je snad
za dluhem 150,- Kč za rok jiný důvod, který nám
dosud nesdělili? Pravdou zůstává, že v letošním roce
nám na našem účtu chybí doslova a do písmene
částka cca 6.000,- Kč, se kterou Rada Klubu při
schvalování rozpočtu počítala. Důsledkem toho byla
vyšší finanční spoluúčast účastníků a krácení dotace
některých akcí, plánovaných v počátku roku 2009.

Věřím, že k nezaplacení v průběhu roku došlo
opomenutím nebo nedopatřením. Obracím se proto
na všechny dlužníky, aby buď částku ještě v letošním
roce uhradili nebo dali najevo, že dál v Klubu ne-
hodlají setrvat a vrátili zpět členský průkaz.

Jedná se jmenovitě o tyto členy:
Antes Michal, Bíbrová Alena, Borek Jiří, Borko-

vá Erika, Buksa Josef, Číšecká Hana, Háčková
Julie, Hájek Svatopluk, Hlaváčková Šárka, Chro-
má Jana, Jakešová Ilona, Jandová Vladimíra, Ja-
noštíková Jiřina, Karlík Miroslav, Kelnar Jiří,
Kelnarová Magdaléna, Kirilenko Petr, Kobzáň Jan,

Kobzáňová Jana, Králíková Michaela, Krejčí Mar-
tin, Masař Jan, Matuštík Josef, Milisová Hana, No-
vák Libor, Novotníček Ladislav, Odložilík Jakub,
Paštěková Monika, Paterna Stanislav, Paterna
Václav, Pavič Jiří, Pecina Miloslav, Pěnčíková
Zdeňka, Rytíř Stanislav, Sigmund Jaroslav, Šille-
rová Jana, Štefek Jan, Valášek František, Vašíček
Zdeněk, Vybíral Zdeněk, Zbranek Jiří.

Uzávěrka seznamu dlužníků byla ukončena
k 16. 11. 2009; pokud některý ze jmenovaných
má k seznamu jakékoliv výhrady, případně uhra-
dili omylem členský příspěvek na jiný účet, ať se
obrátí na předsedu Klubu, tel. 603 764 254.

Pro úplnost uvádím naše číslo účtu u ČSOB:
153444868/0300, variabilní symbol je číslo člen-
ského průkazu. Částku je také možno uhradit
v odběrové dny Út, St na Transfúzní stanici Kro-
měřížské nemocnice na příjmový doklad u p. Ka-
labuse nebo u předsedy Klubu.

JUDr. Josef Čech,
předseda Klubu dárců krve Kroměřížska

I v roce 2010 jedeme opět k moři
Už 15. sezonu organizujeme ozdravné pobyty u moře ve spolupráci s naší smluvní cestovní kance-

láří Victoria. Vůbec první náš pobyt na ostrově Rab se datuje do roku 1997. Za tuto dobu jsme se stali
váženým klientem již zmíněné cestovní kanceláře, která našemu Klubu poskytuje výrazné slevy z ceny
poukazu. Nejinak tomu bude i v nadcházející turistické sezoně v příštím roce. Už dnes vám, členům
Klubu a vašim rodinám, přinášíme nabídku na dva pobyty v Chorvatsku v roce 2010, z toho v červnovém
termínu již tradičně na Rajské pláži na ostrově Rab a v srpnovém -zářijovém termínu do zcela nové
lokality v Severní Dalmácii na ostrově Murter za jedinečnou cenu pro náš Klub dárců krve Kroměřížska.

Připravujeme lednové výroční shromáždění
členů Klubu dárců krve Kroměřížska

Čas neúprosně letí. Pomalu nastává období bilancování naší klubové činnosti za rok 2009. Od
posledního výročního shromáždění v lednu t.r. již uplynul téměř rok, a tak se sluší poděkovat nejen vám,
členům, za přízeň a podporu klubové činnosti, ocenit ty, kteří dosáhli jubilejních odběrů krve, ale také
složit účty i sponzorům, kteří se nejen finanční podporou, ale také věcnými dary na této naší bohaté
klubové činnosti v letošním roce podíleli. Přijměte proto pozvání na již

16. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ členů Klubu dárců krve Kroměřížska
v pátek 22. ledna 2010 od 17 hodin v sále Sokolského domu,
tř. 1. máje 214, Kroměříž
Prezence 16 – 17 hodin
Zahájení, přivítání hostů
Vystoupení předsedy Klubu a zhodnocení klubové činnosti
za uplynulé období roku 2009

Finanční zpráva o hospodaření Klubu
Ocenění členů Klubu za 50, 60, 70, 80, 90, 100, jubilejních bezplatných odběrů krve
Vystoupení hostů
Přijetí usnesení, závěr pracovní části
Občerstvení zajištěno. Na výročním shromáždění lze uhradit členský příspěvek na rok 2010.

Srdečně zve Rada Klubu

Zde jsou tedy nabídky:
RAB – CHORVATSKO   ČERVEN 2010
kemp San Marino - Lopar (zařízené stany)
Termín ozdravného pobytu: 18. 6. – 27. 6.

2010
 Cena s CK Victoria je smluvní, pro rok 2010

činí 3 600,- Kč na osobu; dítě do 12 let 3 300,- Kč.
V ceně je již zakalkulován příplatek za přistave-

ní BUS do Kroměříže, který činí 140,- Kč/osobu.
Zálohu ve výši 2000,- Kč na osobu je nut-

no zaplatit spolu s přihláškou nejpozději do
10. 12. 2009, doplatek do ceny zájezdu do 28.
února 2010.

*
CHORVATSKO - SRPEN/ZÁŘÍ 2010
Ostrov Murter – turistické středisko Lovišča (za-

řízené stany)
Termín ozdravného pobytu: 27. 8. – 5. 9.

2009

Cestovní kancelář Victoria, nabízí opět pro náš
Klub zvýhodněný pobyt na konci prázdnin v nově
zřízeném turistickém středisku na ostrově Murter -
v blízkosti lokality městeček Jezera a Tisno
v severní Dalmácii. Zařízené stany jsou umístěny
na terasách cca 70 m od moře. Pláže ve středisku
Lovišča jsou tvořeny jemnou písečnou drtí
s pozvolným přístupem do moře. Nabídka výletů
na ostrovy Kornati, Národní park Krka Šibenik apod.

Cena s CK Victoria je smluvní, pro rok 2010
činí 3 000,- Kč na osobu.

V ceně je již zakalkulován příplatek za přistavení
BUS do Kroměříže, který činí 140,- Kč/osobu.

Cena je splatná záloh, přihlášky nejpozději do
30. 4. 2010.

Bližší informace na oba pobyty získáte u předse-
dy Klubu na tel.č. 603 764 254, 573 335 138 nebo
e-mail: klubdarcukm@seznam.cz

JUDr. Josef Čech

V sobotu 14. listopadu se uskutečnil poslední letošní zájezd do termálních lázní v Maďarsku. Každý si
užil vodních hrátek po svém…
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Pozvánka na Ples Klubu dárců krve Kroměřížska
V sobotu dne 20. února 2010 od 20 hodin se uskuteční  již 6. Ples Klubu dárců krve

Kroměřížska, tradičně opět v sále Psychiatrické léčebny v Kroměříži.
Dnes vám přinášíme další informace k organizaci plesu.

 K tanci a poslechu bude hrát taneční skupina „Trip“ z Kroměříže.
 Přichystána je tak jako každoročně bohatá tombola, navíc hlavní ceny budou losovány o půlnoci

z čísel vámi zakoupených vstupenek.
 Ples zahájíme ve 20 hodin a pak se již necháme unášet jeho kouzelnou atmosférou. Věříme, že si

každý z vás vychutná tuto jedinečnou noc plnými doušky.
 Občerstvení na 6. plese bude zajištěno firmou Globál Ocknecht z Chropyně.
 Vstupenky budou v prodeji od poloviny prosince 2009, cena vstupenky 150,- Kč, cena místenky

50,- Kč.
 Vstupenky s místenkami si můžete zakoupit buď v den odběru krve Út, St na TS Nemocnice

v Kroměříži u Adolfa Kalabuse, tel. 736 512 674, dále  též u předsedy Klubu nebo kteréhokoliv dalšího
člena Rady klubu. Pro váš přehled uvádíme telefonní čísla členů Rady, u kterých si můžete vstupenky
rezervovat a zakoupit: Předseda JUDr. Čech - 603 764 254, místopředseda p. Kuchař – 721 349 108,
členové Rady pí Kotibová – 777 331 669, pí Dvořáková – 721 349 425, pí Úlehlová – 604 843 102, p.
Jarský – 721 674 543, případně u členky Klubu paní Marie Michlíčkové, tel. 603 711 809.

 Autobusy na odvoz účastníků 6. plesu nebudou stejně jako loni zajišťovány.
 Srdečně vás všechny zve Rada Klubu

Koho oceníme na výročním shromáždění 2010
Evidujeme-li každoročně počty jubilejních odběrů krve členů Klubu, není tomu jinak před blížícím se

výročním shromážděním, které se uskuteční dne 22. ledna 2010 v sále Sokolského domu v Kroměříži.
Na tomto shromáždění oceníme ty členy, kteří svůj jubilejní odběr krve absolvovali v průběhu roku
2009. Předběžný seznam byl vyhotoven k 1. listopadu 2009, k eventuálnímu rozšíření seznamu dojde
ještě za měsíce 11 -12/2009. Jsou to dosud tito členové:

za 50 odběrů krve:
Kotas Jaroslav - Bystřice pod Hostýnem,
Švestka Josef - Hulín,
Holeček Oldřich - Počenice

za 60 odběrů krve:
Šošolík Pavel - Hulín,
Filipčík Jiří - Hulín,
Zapletal Vojtěch - Chvalčov
Hrabalová Jarmila - Hulín,
Brezanský Karel - Pravčice,
Mikšík Josef - Bystřice pod Hostýnem
Vymětal Antonín - Žalkovice,
Janoštík Petr - Počenice,
Slugeň Antonín - Kroměříž

za 70 odběrů krve:
Šťasta Martin - Holešov
Strašák Alois - Kroměříž

Jurčíková Marie - Holešov
Barták Vlastislav - Hulín

za 80 odběrů krve:
Beránek Jiří - Bystřice pod Hostýnem

za 90 odběrů krve:
Andrejší Pavel - Hulín

za 100 odběrů krve:
Vybíral Zdeněk - Holešov

za 130 odběrů krve:
Sýkora František - Morkovice.

Všichni tito členové Klubu obdrží samostatnou
pozvánku k převzetí ocenění na výročním shro-
máždění .

Rada Klubu

Dalších pět členů našeho Klubu bylo Českým červeným křížem na slavnostním shromáždění  dne
12. listopadu 2009 v Kroměříži oceněno Zlatým křížem III. stupně za 80 bezpříspěvkových odběrů
krve. Zleva: Zdeněk Novotný, ing.Jiří Schmied, Marie Jamborová a Josef Tomek. Chybí ing. Jaroslav
Kovář, který byl omluven.

Společenské střípky z Klubu
Dne 26. září 2009 si řekli ano v Kroměříži dva naši členové Klubu sl. Petra Bělková a Pavel

Semela, oba z Rožnova pod Radhoštěm. Srdečně novomanželům Semelovým blahopřejeme a
přejeme jim na společné cestě mnoho krásných prožitků.

Dne 13. 11 2009 v 10 h a 15 minut se náš dlouholetý člen Klubu Miloš Kužel z Chvalčova  stal
poprvé dědečkem, a to 50 cm a 3,40 kg vážící vnučky Adriany Kuželové. Srdečně nejen dědeč-
kovi a babičce do Chvalčova blahopřejeme, ale také rodičům Adriany přejeme, aby jim vyrůstala
ve zdraví a pohodě.


