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Zpravodaj Klubu dárců krve Kroměřížska. Vychází v březnu 2010. Neprodejné.
Telefon 573 335 138, 603 764 254 (předseda KDK).

1-2010

Slovo úvodem členům Klubu
Tak už máme pomalu čtvrt roku 2010 za sebou

a Rada Klubu už zdárně roztočila plánovaný ko-
lotoč akcí, schválených výročním shromážděním
členů Klubu v lednu tohoto roku. Zda bude zdár-
ně pokračovat tak, jak rok 2010 začal, záleží také
z větší části na nás samotných členech Klubu.
Znamená to nejpozději do konce dubna 2010
uhradit vůči Klubu členský příspěvek, který od
roku 2009, kdy došlo k jeho navýšení, činí pou-
hých 150,- Kč na celý rok. Slovo „pouhých“ má
přece jen ještě jeden přívlastek- je nízký oproti
nákladům, které naši pokladnu a bankovní účet
každoročně čím dál tím více zatěžují. Je nasnadě,
že každý uhrazený příspěvek má v rozpočtu Klu-
bu na letošní rok doslova cenu zlata. Žádosti o
granty jsou, byť v ojedinělých případech, spoje-
ny s daleko složitějším způsobem jejich získává-
ní, případně jsou účelově vázány při jejich využití
nebo každoročně kráceny. Náklady na každou
plánovanou akci pro členy jsou rok od roku spo-
jeny s čím dál tím vyššími vstupními cenami, ať již
mám na mysli krátkodobé ozdravné pobyty
v některém z rekreačních zařízeních, ceny pře-
pravného při jednodenních zájezdech do termál-
ních lázní, divadel nebo neustále se zvyšující ceny
vstupného na vybraná divadelní představení,
ceny poštovného, telefonu, nájemného a jiných
nezbytných nákladů vynaložených na provoz
našeho Klubu.

Proto Rada Klubu v letošním roce poprvé i
z hlediska malého zájmu členů v roce 2009 vy-
řadila z plánu akcí podzimní víkendový ozdrav-

ný pobyt . Důvodem je i úspora finančních pro-
středků oproti loňskému roku. Stále jsou však
někteří členové, kteří dluží příspěvek i z roku
2009. Vinou jejich liknavosti a nedůslednosti
chybí z roku 2009 v pokladně částka více než
4000,- Kč. A to je například částka na organizo-
vání akce pro naše děti a vnoučata  k jejich
mezinárodnímu svátku dětí nebo náklady na tisk
dvou čísel klubového Zpravodaje včetně poš-
tovného, popřípadě zakoupení 80 hodin ke vstu-
pu do solné jeskyně, o kterou naši členové stále
žádají. Proto apeluji na všechny vás, kteří jste
v tomto prvním čísle našeho klubového Zpra-
vodaje 2010 našli složenku k zaplacení člen-
ského příspěvku, splňte si svou povinnost
nejpozději do 30. dubna letošního roku. Někteří
z vás našli v tomto čísle složenky dvě, znamená
to, že jste do tohoto roku vstoupili s dluhem 150,-
Kč za uplynulý rok 2009.

Platit členský příspěvek lze stále třemi způ-
soby:

na účet Klubu u ČSOB, a.s., číslo účtu
153444868/0300- var. symbol je číslo vašeho
členského průkazu (např. 0478 – uvádět celé
čtyřmístné číslo),

přiloženou složenkou na poště – variabilní
symbol máte již předepsaný,

v odběrové dny Út, St na TS Kroměřížské
nemocnice u A. Kalabuse nebo předsedy Klubu
Dr. Josefa Čecha, který bývá v tyto dny příto-
men na TS.

pokračování na následující straně

INFORMACE
A UPOZORNĚNÍ
RADY KLUBU:

 Rada Klubu opět po roce zakoupí pro členy
Klubu 100 pobytových hodin do Solné jeskyně
v suterénu budovy TJ Sokol na tř. 1. máje
v Kroměříži. Vstupenky za lidovou cenu 30,- Kč
za jednu hodinu pobytu budou k dispozici od dub-
na 2010 opět v odběrové dny Út, St na Transfúz-
ní stanici Kroměřížské nemocnice v Kroměříži u
Adolfa Kalabuse.

Snímkem se vracíme k letošnímu lednovému
výročnímu shromáždění členů Klubu. Úsměv
na tvářích členek Rady Klubu vypovídá leccos
o mimořádně veselé atmosféře již při samot-
né prezenci členů. Zleva J. Kotibová, Dagmar
Úlehlová s dcerou Barborou a Dana Dvořá-
ková.

Účastníci VI. plesu dárců krve při chvilce od-
počinku před dalším tancem doplňovali úby-
tek tekutin v těle jako správní dárci krve
převážně červeným vínem.

tu, vrací se nedoručené e-maily pro přeplněné
poštovní schránky. Přeplněné schránky způso-
bují nemožnost posílání hromadné pošty dalším
členům v jednotlivých skupinách. Rovněž
v případech, kdy dochází k jakékoliv změně nebo
zrušení doručovacích e-mailových adres, je po-
vinností každého člena Klubu nahlásit takové změ-
ny předsedovi Klubu neprodleně. Každá taková
nenahlášená změna nebo nevymazaná pošta
způsobuje značné potíže v zasílání materiálů elek-
tronickou poštou. Prosím, abyste toto upozornění
všichni vzali na vědomí a zamezili tak značným
potížím při doručování.

 Rada Klubu děkuje všem, kdo se za-
sloužili o zdárný průběh VI. plesu dárců krve,
který se uskutečnil 20. února v sále Psychi-
atrické léčebny v Kroměříži. Poděkování patří
také všem těm, kteří obohatili plesovou tom-
bolu o věcné ceny. Věříme, že se nám po-
daří opět zdárně připravit ples v roce 2011.

 Upozorňujeme všechny adresáty e-
mailové pošty, kterým jsou zasílány materi-
ály Klubu elektronickou poštou, aby si ve
vlastním zájmu vymazali přebytečnou poš-

 V měsíci únoru 2010 přispěli na naši
Klubovou činnost finančně také Zlínský
kraj, Oborová zdravotní pojišťovna a
firma Korbel - ložiska s.r.o. Za poskyt-
nuté finanční prostředky děkujeme.
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Máme mezi sebou další jubilanty v odběrech krveVěřím, že se nám podaří do konce měsíce
dubna od všech členů Klubu tento příspěvek na
rok 2010 vybrat. Usnadníte tak Radě Klubu pří-
pravu a financování dalších akcí, které máme
v plánu činnosti pro letošní rok. Řada akcí je
podmíněna složením záloh pro jejich zdárné
uskutečnění.

Děkuji vám všem za podporu naší společné čin-
nosti. Úspěchy za uplynulých 16 let hovoří o tom,

že Klub dárců krve Kroměřížska se stal  v regionu
trvalou součástí jeho společenského života. Určitě
by nebylo na místě v započaté a tak úspěšné prá-
ci Klubu přestat. Vše záleží jen na disciplinova-
nosti nás členů.

Do další naší společné práce vám všem po celý
rok 2010 přeji pevné zdraví, optimismus, spokoje-
nost v práci a štěstí v osobním životě

JUDr. Josef Čech, předseda

Kam v 1. pololetí za klubovým sportem?

Dne 23. února na TS Kroměřížské ne-
mocnice daroval svou krev František
Došek z Holešova (na snímku vlevo) po
devadesáté a Zdeněk Málek z Medlova
dosáhl již na svůj 100. jubilejní bezpří-
spěvkový odběr krve.

Také spokojenost na
tvářích účastníků ne-
dávného březnové-
ho zájezdu do ter-
málních lázní Mo-
s o n m a g y a r ó v á r
v Maďarsku svědčí
po vykoupání o mi-
mořádně zázrač-
ném minerálním
složení termální
vody v těchto láz-
ních. Pro jistotu si ale
téměř všichni pro
vnitřní terapii přivezli
sebou osvědčenou
vodu z Moravy.

Stolní tenis
Rada Klubu pořádá pro své členy v sobotu dne

27. března v tělocvičně Sokolské župy Hanácké,
tř. 1. máje 214 v Kroměříži již

3. ročník turnaje neregistrovaných hráčů
o „Putovní pohár Klubu“

Program: 8.30 – 9.00 hodin  – prezentace, lo-
sování skupin. 9 – 12 hodin –  utkání ve skupi-
nách, malé finále,finále. 12.15 hodin – vyhlášení
výsledků.

Zájemci o účast v turnaji se mohou přihlásit osob-
ně v den odběru – Út, St, na Transfúzní stanici
Kroměřížské nemocnice nebo na tel. čísle 603 764
254 u předsedy Klubu nebo přímo v den konání
turnaje.

Poznámka  sportovní obuv s bílou podrážkou
na přezutí, vlastní pálky. Startovné: 30,- Kč, vybí-
rá se při prezentaci.

Kuželky
Zveme všechny příznivce a vyznavače tohoto

sportu na další turnaj družstev v kuželkách.
Kdy: v sobotu dne 24. dubna 2010
Místo: kuželna Restaurace Myslivna, Velehrad-

ská ul., Kroměříž
Prezence hráčů: 08.30 hodin, losování druž-

stev
Turnajové klání: 9 – 11.30 hodin – dvě dráhy
Ceny pro družstva na 1. až 3. místě
Cena pro nejlepšího hráče turnaje
Zájemci se mohou předběžně hlásit v den

odběru Út, St,  na Transfúzní stanici Kromě-
řížské nemocnice u Adolfa Kalabuse nebo na
tel. č. 603 764 254 u předsedy Klubu.

Poznámka: sportovní obuv na přezutí. Startov-
né: 30,- Kč/hráče, platí se při prezenci

Přijďte a zapojte se do těchto sportovních turna-
jů o ceny.

Rada Klubu

Od počátku roku 2010 dosáhli další členové na-
šeho Klubu na svůj jubilejní odběr krve. Za každý
takový kulatý bezpříspěvkový odběr mají určitě
náš společný obdiv a úctu. Všem jubilantům přeje-
me do další desítky pohodu a zdraví. Ocenění těchto
a dalších jubilantů za rok 2010 připraví Rada Klu-
bu na výroční shromáždění v lednu 2011. A kteří
že to první letošní jubilanti jsou?

František Valášek z Roštína – 50. odběr krve
Vojtěch Jurčík z Holešova a RSDr. Vladimír

Lukovský z Kroměříže – 60. odběr krve

Jarmila Konečná z Holešova, Josef Škab-
raha z Bezměrova, Pavel Pouzar a ing. Ladi-
slava Svobodová z Bystřice pod Hostýnem –
70. odběr krve

František Došek z Holešova a Miloslav Na-
vrátil z Kroměříže – 90. odběr krve

Zdeněk Málek z Medlova – úctyhodný 100.
odběr krve.

Uzávěrka těchto jubilejních odběrů byla prove-
dena ke dni vydání 1. čísla klubového Zpravoda-
je. O dalších letošních jubilantech přineseme zprávy
v dalších vydáních.

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY ČLENŮ KLUBU
 Manželům Vávrovým z Troubek přibyla do rodiny dne 4. února 2010 dcera Viktorie.
 Paní Ivaně Adamčíkové z Hulína se dne 8. března 2010 narodil syn Samuel.

Rodičům, jakož i stávajícím a novopečeným babičkám a dědečkům ze srdce všichni blahopře-
jeme. Ať vám ty ratolesti ve zdraví a pohodě rostou.

Také v řadách našich členů se to kulatí. Myšleno jako životní jubileum. Od počátku roku 2010 se
řady jubilantů, kteří oslavili 50 a 60 let, rozrostly o pány Zdeňka Tomečka z Bystřice pod Hostý-
nem, Petra Konečného z Nítkovic, Josefa Gröpla z Počenic, Antonína Procházku z Hoštic a neza-
držitelně se blíží v 1. pololetí 2010 také životní jubileum pánům Pavlu Takáčovi z Hulína, Břetislavu
Mišurcovi z Chropyně, Vladimíru Soškolovi z Bystřice pod Hostýnem a Karlu Gazdošovi z Lechotic.
Všem jim patří naše společné blahopřání, ať ve zdraví a pohodě užívají dalších let svého života.
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Opět na květnový ozdravný víkendový pobyt

Už tradičně ke Dni dětí

Náš v pořadí již
VI. ples dárců
krve navštívila
vzácná návštěva.
Mezi jeho účast-
níky usedl také
hejtman Zlínské-
ho kraje MVDr.
Stanislav Mišák
s manželkou.

tedy plné tři hodiny opravdové zábavy. Děti do
15 let mají dopravu zdarma, ostatní doprovod
starší 15 let si připlatí za BUS částku 50,- Kč za
cestu tam i zpět.

A jak je to s cenou vstupného pro děti a
dospělý doprovod starší 15 let?

Děti do 15 let zaplatí pouze 50 Kč (v ceně mají
tříhodinové vstupné, oběd a BUS zdarma), do-
provod starší 15 let si uhradí částku 150,- Kč
(v ceně je vstupné, oběd a příplatek za BUS).

Oběd bude podáván pro všechny účastníky
zájezdu od 13 hodin přímo v zábavním centru.

Jedeme opět do divadla
Rada Klubu připravila pro své členy a rodinné příslušníky další zájezd do Moravskoslezského

národního divadla v Ostravě na nejúspěšnější operetu všech dob z pera nejvýznamnějšího vídeňské-
ho skladatele tzv. lehké múzy 19. století Johanna Strausse

NETOPÝR
Představení se uskuteční v neděli 6. června  od 15 hodin v DJM v Ostravě.
Cena pro člena Klubu 225,- Kč, RP a ostatní účastníci 325,- Kč,-(v ceně je zahrnuto vstupné

a náklady na dopravu autobusem)
Prodej a rezervace vstupenek u předsedy Klubu JUDr. Čecha, členky Rady pí Úlehlové a v den

odběru Út, St také na TS Kroměřížské nemocnice u člena Rady A. Kalabuse.
Cenu zájezdu je nutno uhradit při rezervaci.
Bližší informace k zájezdu obdrží všichni účastníci včas před odjezdem.

Srdečně zve Rada Klubu

HORSKÝ HOTEL JELENOVSKÁ (Bílé Kar-
paty)Valašské Klobouky

TERMÍN 21. – 23. května 2010 – pátek až
neděle

Doprava: společná autobusem z Kroměříže,
BUS pro člena klubu 100,- RP a ostatní 200,- Kč.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, sociální zařízení, TV

Stravování: polopenze (večeře, snídaně ) – 2
dny

Program: individuální, krytý bazén v ceně po-
bytu, dále možnosti procedur za příplatek (koupe-
le, vířivky, sauna, masáže), sportovní vyžití stolní
tenis, kulečník, dětské hřiště, kuželna, sobotní vý-
let Trenčín, Trenčianské Teplice (Slovensko), tu-
ristické výlety do okolí (hrad Brumov-Bylnice )

Cena:
dospělá osoba – lůžko s polopenzí – 470,- Kč/den
dítě 3- 12 let – lůžko s polopenzí – 350,- Kč/den
dítě do 3 let bez lůžka, polopenze -  zdarma
Členům Klubu bude poskytnut příspěvek na tento

ozdravný pobyt ve výši 300,- Kč. Člen Klubu může
čerpat takový příspěvek pouze na jednu pobyto-
vou akci v roce 2010.

Přihlášky se zálohou 200,- Kč na platící  oso-
bu je možno podávat při odběru Út, St, na trans-
fúzní stanici, dále u předsedy Klubu na tel. č. 603
764 254  nebo u jiného člena Rady. Doplatek do
výše nákladů za pobyt se hradí po příjezdu do
hotelu u organizátora zájezdu ( po páteční veče-
ři).

Bližší informace obdrží účastníci včas před od-
jezdem. Počet účastníků je omezen ubytovací ka-
pacitou 50 lůžek.

Rada Klubu

Stejně jako v loňském roce, tak i letos spojíme
příjemné s užitečným a umožníme dětem i vnou-
čatům našich členů Klubu k jejich červnovému
svátku opět nějaké to společné povyražení. Vždyť
je to naše pokračující generace a tak každá taková
akce pro naše děti určitě připomene i nám dospě-
lým  bezstarostné chvíle dětství, na které každý
z nás určitě někdy nostalgicky zavzpomíná.Pravda,
dnes je těch možností daleko více.

A kam že to, letos bude?
Cílem našeho sobotního výletu dne 29. května

2010, tedy v předvečer svátku dětí, bude zastře-
šený rodinný zábavní park GALAXIE Zlín, který
je atraktivním místem nejen pro naše ratolesti, ale
také pro celou rodinu. V kryté hale na ploše 2500
m? se nachází spousta atrakcí, které nabízejí ne-
zapomenutelné zážitky. Každá z atrakcí předsta-

vuje jinou planetu či galaxii. Za jediný den tak
můžete společně uskutečnit dobrodružnou cestu
vesmírem. GALAXIE Zlín přináší dětem možnost
prožít za každého počasí den plný zábavy, pohy-
bu a nejrůznějších her. Na společných výpravách
si najdou nové kamarády, při překonávání roz-
manitých překážek si zajisté zvýší své sebevědo-
mí. Vstup na hrací kobercovou plochu pro dospělé
je v přezůvkách, děti bez přezůvek (v ponožkách).

Doprava BUS
Společně autobusem odjedeme v 08.30 ho-

din z náměstí v Chropyni směr Kroměříž- za-
stávka 08.45 hodin Masarykovo náměstí (před
Justiční akademií), dále v 9.00 hodin Hulín –
náměstí a asi tak v 9.20 hodin také v Holešově
na autobusovém nádraží. Pak už nabereme
směr Zlín-Vršava. Pro naši výpravu máme re-
zervaci v zábavním parku od 10 do13 hodin,

Je třeba si předem vybrat ze čtyř nabízených
jídel a to:

Špagety s boloňskou omáčkou
Smažený sýr s bramborem nebo hranolkami
Kuřecí smažený řízek se šťouchanými bramborami
Kuřecí přírodní plátek s vař. bramborem
Přihlášky dětí a doprovodu starší 15 let je nutno

podat u předsedy Klubu JUDr. Josefa Čecha se
zaplacením příslušné částky a upřesněním výběru
a počtu jídel a to jak u dětí, tak i doprovodu.

Srdečně vás všechny zve Rada Klubu


