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Myslete srdcem – darujte krev
Medicína dokáže téměř zázraky, ale krev ještě

vyrobit neumí. Je tekutinou, kterou přes veškerý
vědecký pokrok nelze jakkoli nahradit. Transfuzí
krve je potřeba nejen při úrazech a operacích,
porodech či léčbě závažných onemocnění jako
jsou např. leukémie, onemocnění jater, ledvin nebo
při jiných krvácivých poruchách. Všechny tyto
zákroky mají na počátku stejného jmenovatele –
dobrovolné bezpříspěvkové dárce krve, kteří da-
rují plnou krev ze své svobodné vůle. Potřeba
krve neustále, i přes rozvoj moderních léčebných
metod, roste. Statistika plná čísel uvádí, že
v průměru dostane každý občan za svůj život 5x
krevní transfuzi a cca 14x lék, vyrobený z krve.

Vážím si toho, že v řadách našich členů Klu-
bu a mezi dalšími více než 2 800 registrovanými
dárci krve na Transfuzní stanici Kroměřížské
nemocnice jsou jen bezpříspěvkoví dárci. Podle
slov primářky transfúzního oddělení MUDr. Zdeň-
ky Hřebačkové je to plných 100 procent dár-
ců.To vše hovoří o vysokém morálním kodexu
vás, dárců, o snaze pomoci tam a všem, kteří
tuto životadárnou tekutinu nezbytně potřebují. Je
výrazem lidské solidarity a obětavosti každého
z vás. Také díky působení Klubu dárců krve,
který již letos vstoupil do 16. roku svého působe-
ní v kroměřížském regionu, nemá  kroměřížská

transfuzní stanice potíže se získáváním krve.
Potěšující je i skutečnost, že přibývá prvodárců
mezi mladými lidmi. I s těmi Klub pracuje a zís-
kává je svou činností a osvětovou prací do svých
řad. I nadále se můžeme honosit co do počtu
členů a bohatou zájmovou klubovou činností pr-
venstvím mezi Kluby dárců krve v České re-
publice. Všem vám, členům, kteří sebemenší
měrou přispíváte k dobrému jménu našeho Klu-
bu, a za každý uskutečněný odběr krve, patří
vřelý dík.

JUDr. Josef Čech, předseda Klubu

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY ČLENŮ KLUBU
 Od čtvrtka 15. července t.r. máme opět

přírůstek v řadách našich dárců krve. Manže-
lům Jitce a Ivo Šáchovým z Lubné, našim dlou-
holetým členům, se právě v tento den narodila
zdravá a krásná dcera Anička. Míry 48 cm,
váha 3,21 kg. Oběma rodičům ze srdce blaho-
přejeme a Aničce do života přejeme zdraví, štěs-
tí, pohodu a mnoho krásných bezstarostných
dnů. Ať vám roste do krásy a k všestranné spo-
kojenosti celé rodiny.

 Také životních jubileí si doslova ve dru-
hém pololetí vychutnají naši další členové Klu-
bu. Všem přejeme k jejich kulatinám pevné
zdraví, nestárnoucí optimismus, mnoho dalších
životních a osobních úspěchů a pohodu při
každém dalším odběru krve. Kdo a kdy , že to
slaví ?

Koncem června oslavil krásné 70. narozeni-
ny náš dlouholetý člen Klubu pan Miroslav Kři-
žan z Chropyně, v červenci pak přišli na řadu
padesátníci pánové Jan Mikšánek z Bystřice
pod Hostýnem a Jiří Zbranek z Kroměříže.
Nezadržitelně se blíží stejné jubileum v říjnu také
panu Dušanu Drozdovi ze Sovadiny a panu
Oldřichu Holečkovi z Počenic. A v závěru roku
jakoby se roztrhl pytel, v prosinci oslaví pade-

sátiny také jedna žena – paní Jiřina Soškolo-
vá z Bystřice pod Hostýnem, stejně tak jako
padesátník pan Zbyněk Pavelka z Hulína. A
posledním jubilantem v prosinci bude pan
Zdeněk Junák z Kroměříže.

Rada Klubu

ZPRÁVY Z NEJSMUTNĚJŠÍCH

Život nepíše jen
ty radostné strán-
ky. Bohužel i ty
nejsmutnější. Dne
6. července 2010
opustil navždy
naše řady dlouho-
letý člen Klubu pan
Aleš Broda z Vra-
timova. Zemřel tra-
gicky ve svých 46 letech, plný optimismu a
plánů do budoucna. Všichni, kdo jste jej znali,
věnujte tichou vzpomínku nad jeho nenadá-
lým odchodem. Věřím, že zůstane navždy
v našich srdcích. Zarmoucené rodině proje-
vujeme naši upřímnou soustrast.

Nepřehlédněte! Je již měsíc srpen a stále se opakující nedostatky v placení členských
příspěvků na letošní rok, u některých členů ještě i za rok 2009. Termín

pro všechny členy byl do konce dubna 2010, avšak stále se ještě najdou ti, kteří mají vůči Klubu tento
dluh. Pokud jste v tomto 2. čísle Zpravodaje našli přiloženou složenku na částku 150,- Kč, případně i
další za loňský rok, pak jste jedním z nich. Prosím, uhraďte neprodleně svůj závazek vůči Klubu buď
složenkou nebo na náš účet u ČSOB - číslo účtu 153444868/0300, variabilní symbol je číslo vašeho
členského průkazu (na složence je již předepsaný).

Pokud příspěvek hodláte uhradit v nejbližším termínu při odběru krve, prosím, přineste složenku
sebou, potvrdíme ji a ušetříte tak poštovné. Vinou  těchto dlužníků nám stále chybí v pokladně nemalá
částka.

S dalšími zdravotními pojiš-
ťovnami uzavřela Rada Klubu
pro letošní rok smlouvu o po-
skytování vitamínových pří-
pravků a provádění reklamy. Kuželky - 24. 4. 2010 - nastupující mladá gene-

race členů klubu.

Zpravodaj Klubu dárců krve Kroměřížska.
Vychází v srpnu 2010. Neprodejné.
Telefon 573 335 138, 603 764 254

(předseda KDK).
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Máme „olympijské“ zlato a stříbro
Prázdniny, stejně jako pro mnoho školáků, začaly i pro Klub dárců krve nevídanou radostnou

událostí. Právě první den školních prázdnin byl ve znamení sportovních her, respektive 1. ročníku
Sportovních her seniorů, organizovaných dne 1. července kroměřížskou radnicí ve sportovním areálu
Základní školy Oskol v Kroměříži. Této vpravdě první olympiády se navzdory tropickému počasí zú-
častnilo více než 200 sportovců ze čtyř partnerských měst  – rakouského Kremsu an der Donau,
polských Pekaru Slaskiech, slovenské Nitry a seniorů zastupujících město Kroměříž z České republiky.

Připraveno bylo 26 disciplín v osmi základních sportovních odvětvích. Družstva či jednotlivci postavili
své horké favority v lehké atletice, plavání, bowlingu, basketbalu, minifotbalu, stolnímu tenisu, šipkách a
pétanque. A právě do poslední ze jmenovaných disciplín – pétanque, vyslal Klub dárců krve Kroměříž-
ska svá želízka – dvě tříčlenná družstva. Doslova nabití harcovníci v této staré francouzské hře, ve
slušivých klubových tričkách, se utkali vylučovacím způsobem z dalšími 12 družstvy. Jednotlivými vítěz-
stvími nad zdatnými soupeři si nakonec vybojovala obě naše družstva účast ve finálovém rozstřelu o
zlaté a stříbrné medaile. A protože vítěz může být jen jeden, o vítězství a zlatu rozhodlo přece jen štěstí.
Nakonec obě nejcennější medaile  zůstaly našim borcům. Bronzové medaile  získalo družstvo polských
Pekaru Slaskich.

Blahopřejeme k tomuto opravdu vynikajícímu úspěchu a věříme, že další cenné kovy  zástupců
našeho Klubu nenechají na sebe dlouho čekat.

Zleva stříbrní ing. Jiří Schmied, Zdeněk Novotný a Svatopluk Pražák, vpravo pak zlatí Pavel Jarský,
Marie Novotná a JUDr. Josef Čech.

Střípky z Rady Klubu
 v polovině července uzavřela Rada Klubu

další smlouvu o výdeji vitamínových přípravků a
reklamě se zdravotní pojišťovnou Metal-Aliance,
divizí Morava, se sídlem v Olomouci. Je již pátou
pojišťovnou, jejíž klienti budou i nadále dostávat
vitamínové přípravky ihned po odběru krve na
Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice. Dosud
byly vitamíny klientům Metal-Aliance vydávány bez
smluvního vztahu. Smlouva ze 14. července 2010
tak této skutečnosti dala právní podklad. Klienti zdra-
votní pojišťovny Metal-Aliance mají k dispozici také
propagační materiály své pojišťovny.

 další pojišťovnou, jejíž klienti mohou v bu-
doucnu dostávat vitamíny ihned po odběru krve,
bude Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Tato
zdravotní pojišťovna, která nastoupila do všech
práv a povinností po transformaci Hutnické zaměst-
nanecké pojišťovny do ČPZP a zrušení České
národní pojišťovny v říjnu 2009, se rázem stala se
730 tisíci pojištěnci třetí největší zdravotní pojišťov-
nou v České republice. Smlouva o vydávání vita-
mínových přípravků pro zbytek roku 2010 je již
hotová a v době, kdy vychází toto druhé číslo Zpra-
vodaje KDK, bude snad již podepsána. Klienti-dárci
krve ČPZP však do konce roku 2010, než bude
uzavřeno výběrové řízení o dodavateli vitamínů, si
budou vitamíny v hodnotě do 80,- Kč kupovat
v lékárnách a následně předloží doklad k proplacení

na pobočce ČPZP. Částka za vitamíny do výše 80,-
Kč bude dárci krve převedena na jeho bankovní
účet. V Kroměříži sídlí  pobočka ČPZP na Riegrově
náměstí č.146, tel. 573 342 247, úřední hodiny Po,
St – 08.00-12.00, 13.00-16.00, Út, Čt – 08.00-12.00,
13.00-15.00 hodin.

O dalším vývoji a vydávání vitamínů ihned po
odběru na TS Kroměřížské nemocnice, budeme
klienty ČPZP informovat při dalších odběrech krve,
případně tyto informace podá předseda Klubu Dr.
Čech, tel. 603 764 254.

 na četné dotazy z řad dárců krve ve věci
pracovního volna po odběru, předseda Klubu

JUDr. Josef Čech uvádí:
Podle § 203 odst.2,písm.d) zákona číslo 262/2006

Sb., zákoníku práce, přísluší dárci při odběru krve a
při aferéze pracovní volno s náhradou mzdy nebo
platu ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k
odběru,  cesty zpět a zotavení po odběru, pokud
tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci
24 hodin od nástupu cesty k odběru. Pokud na
cestu k odběru, na odběr a cestu zpět nestačí 24
hodin, poskytuje se pracovní volno s náhradou
mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za
prokázanou nezbytně nutnou další dobu, pokud
zasahuje do pracovní doby.Pokud odběr není pro-
veden, náleží dárci toto volno jen na celou stráve-
nou dobu na transfúzní stanici.

Dárce může uplatnit dále nárok na snížení da-
ňového základu podle zákona č.586/1992 Sb., §
15 – jeden odběr= 2 000,- Kč.

Výstup na pohoří Ka-
menjak na ostrově Rab
patří každoročně k tu-
risticky zajímavým výle-
tům.
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Světový den dárců krve
Krev je dar pro život

Pod tímto heslem již po páté od roku 2006 byl
v letošním roce 14. červen  ve všech zemích při-
pomínán a slaven jako Světový den dárců krve.
Vyhlásit tento den Světovým dnem dárců krve a
vzdát tak hold obětavým jedincům, jejichž záslu-
hou jsou často zachráněny lidské životy, byla spo-
lečná myšlenka Světové zdravotnické organizace
(WHO), Mezinárodní federace Červeného kříže
a Červeného půlměsíce, Mezinárodní federace
dárců krve a Mezinárodní společnosti transfúzní-
ho lékařství.

Historie krevních převodů se datuje od r. 1818,
kdy byla provedena v Londýně první přímá trans-
fúze krve od člověka k člověku. V Čechách je
historie krevních převodů a krevních skupin spo-
jena se jmény českého chirurga Karla Maydla a
psychiatra Jana Janského, který v roce 1907 ob-
jevil čtvrtou krevní skupinu.

V prosinci 1948 byla v Československu usne-
sením vlády zřízena Národní transfúzní služba a v
jejím rámci byly po celé republice budovány trans-
fúzní stanice. Tato etapa je spojena s náborem
sice dobrovolných, ale placených dárců krve.
Právě před 50 lety – v roce 1960 přišel Českoslo-
venský červený kříž jako první s myšlenkou bez-
příspěvkového dárcovství krve a o čtyři roky

později – v r. 1964 – udělil mnohonásobným bez-
příspěvkovým dárcům krve (BDK) první plakety
(dnes medaile) prof. Jana Janského.

Také Rada Klubu připomněla 14. červen na
Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice kyticí
rudých růží a předala každému dárci krve v tento
den rudou růži jako symbolické poděkování za
uskutečněný odběr krve. Růže obdrželi také všich-
ni zaměstnanci oddělení Transfúzní služby a he-
matologie Kroměřížské nemocnice, a.s., za
vytváření milého prostředí při každém odběru.

Odměna rudou růží
náležela každému
dárci krve po odběru.

Koho dále oceníme
na výročním shromáždění v lednu 2011?

V březnovém vydání 1. čísla Zpravodaje KDK jsme přinesli jména jubilantů, kteří dosáhli od počátku
roku 2010 na TS kroměřížské nemocnice na svůj jubilejní odběr krve. V tomto druhém čísle tento
seznam rozšiřujeme o další „kulaté odběry“.

za 50 odběrů: Petr Němeček a Jaroslav Sigmund Kroměříže, Milan Bulko z Pavlovic u Kojetína, Petr
Kirilenko a Zdeňka Morongová z Hulína, Zdeňka Valigurská ze Zborovic, Roman Mareček z Holešova
a Miroslava Regentová z Bystřice pod Hostýnem

za 60 odběrů: Ivana Golasová z Chrášťan, Miloš Rektořík z Nětčic,
za 70 odběrů: Josef Gröpl z Počenic, ing. Jiří Procházka z Nětčic,
za 90 odběrů: Václav Štěpáník z Bystřice pod Hostýnem, ing.Jiří Schmied ze Skaštic,
za 100 odběrů: Zdeněk Čechlovský z Hradiska.

O dalších jubilantech v odběrech krve přineseme oznámení ve 3. čísle Zpravodaje, které vyjde
v listopadu 2010.

Zastupitelstvo města Kroměříže ocenilo dalšího člena Klubu Zdeňka Čechlovského z Hradiska za
dubnový stý odběr plné krve. Na snímku s MUDr. Jarmilou Číhalovou, místostarostou města Kromě-
říže při přebírání ocenění.

Poslední květnová sobota patřila již tradičně dě-
tem. K jejich svátku jsme navštívili Dětský zábavní
park Galaxie ve Zlíně.
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Pozvánka
na 3. ročník memoriálu Milana Háčka

v soutěži  tříčlenných družstev ve hře pé-
tanque.

Kdy: sobota 25. září 2010 od 09.00 ho-
din, prezentace od 08.30 hodin

Kde: Podzámecká zahrada v Kroměříži
(před Salla Terenou)

Startovné za hráče 30,- Kč, vybírá se při
prezentaci.

Podzimní jednodenní výlet 23. října
do Polského Těšína a Ostravy

Rada Klubu připravila pro členy a rodinné pří-
slušníky na sobotu 23. října 2010 jednodenní
autokarový výlet za nákupy do Polského Těšína s
odpolední návštěvou Moravskoslezské metropo-
le Ostravy. Cílem bude areál za výstavištěm Čer-
ná louka – MINIUNI s prohlídkou světa miniatur.

Na ploše cca 1,5 ha můžete zhlédnout více než
30 modelů významných budov evropských měst
se všemi detaily v měřítku 1:25. Za zhlédnutí stojí
také ojedinělá kolekce modelů starověkých „Sed-
mi divů světa“. Dominantou areálu je bezesporu
12 metrů vysoká Eiffelova věž. A ve stejnojmenné
restauraci bude zajištěn pro všechny účastníky
zájezdu oběd dle výběru ze čtyř nabízených den-
ních menu v ceně 70,- nebo 80,-Kč. Vstupné do
areálu Miniuni bylo dohodnuto jednotné 30,- Kč.

A jak je to s organizací zájezdu?

Odjezd v sobotu 23. října z Chropyně náměstí
v 05.30 hodin, zast. v Kroměříži na Masarykově
náměstí v 05.45 hodin, dále Hulín náměstí v 06.00
– Holešov aut. nádraží v 06.15 - Bystřice pod
Hostýnem (Sušil) v 06.30 – trasa směr Teplice
nad Bečvou - Hranice na Moravě - Frýdek-Mís-
tek - Český (Polský Těšín.) Zpět po stejné trase.

Odpolední program v Ostravě podle pokynů
vedoucího zájezdu.

Cena za BUS a vstupné: člen Klubu 180,- Kč,
rodinný příslušník 280,- Kč ( děti do 12 let 230,- Kč)

Oběd (výběr z menu za 70,- a 80,- Kč) – výběr
z denního menu bude nabídnut při přihlášení.

Zájemci o tento jednodenní výlet se mohou hlásit u
předsedy Klubu JUDr. Josefa Čecha  tel. 603 764 254,
místopředsedy Klubu Václava Kuchaře tel. 721 349
108 a v den odběru krve Út, St na TS Kroměřížské
nemocnice u Adolfa Kalabuse. Cenu za zájezd a cenu
za vybraný oběd je nutno uhradit při přihlášení.

Přihlášky u předsedy JUDr. Josefa Čecha,
tel. 603 764 254 a místopředsedy Klubu Václa-
va Kuchaře, tel. 721 349 108  a také v den od-
běru Út, St na TS Kroměřížské nemocnice u Adolfa
Kalabuse.

Přijďte všichni, kdo toužíte vniknout do této fran-
couzské kolektivní hry. Uděláte tak něco i pro
své zdraví a strávíte dopoledne uprostřed neo-
pakovatelného sportovního zápolení.

Srdečně zveme všechny členy Klubu a příz-
nivce. V případě extrémně deštivého počasí se
turnaj  nekoná.

Rada Klubu

Jedeme opět do termálních lázní Mosonmagyaróvár
Na četná přání členů Klubu opakovat březnový

autobusový zájezd do termálních lázní v Mosonma-
gyaróváru, Rada Klubu nabízí členům a jejich ro-
dinným příslušníkům další listopadový zájezd do
unikátních termálních lázní v Maďarsku. Lázně do-
znaly po rekonstrukci řadu zlepšení pro návštěvní-
ky. Ať již v podobě vybudovaných nových koridorů
s dostatečným počtem lehátek, či rozšíření stávají-
cích bazénů s řadou vodních atrakcí. Nedílnou sou-
částí lázní je nově otevřený venkovní bazén.

Termín: sobota 13. listopadu 2010

Odjezd: Chropyně náměstí v 05.00 hodin,
zast. Kroměříž, Masarykovo náměstí  v 05.15
hodin, dále zastávka pro účastníky z Hulína (Ho-
lešova) – Hulín náměstí (zast.ČSAD) v 05.25
hodin, dále trasa Otrokovice - Uh.Hradiště –
Hodonín – Bratislava -  Mosonmagyaróvár.

Odjezd zpět z Mosonmagyaróváru v 16.00
hod, příjezd Kroměříž v cca 20.15 hodin. Bližší
podrobnosti k zájezdu poskytnou organizátoři při
přihlášení.

Cena BUS: člen Klubu 280,- Kč, rodinný pří-
slušník a cizí účastníci 380,- Kč, děti do 10 let
280,- Kč.

Vstupné 2750,- Ft, nebo 8,70 €  si hradí účast-
níci sami, záloha 500 Ft nebo 2 €  na skříňku
(záloha je vratná po odevzdání klíče).

Rezervace proti zaplacení zájezdu u předse-
dy Klubu JUDr. Josefa Čecha na tel.č .
603 764 254, 739 828 124, u místopředsedy
Klubu Václava Kuchaře tel. 721 349 108 nebo
v den odběru Út, ST na Transfuzní stanici Kro-
měřížské nemocnice u Adolfa Kalabuse.

Termální lázně Mosonmagyaróvár.

Miniuni - svět atrakcí pro děti a dospělé v Ostravě.


