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

(předseda KDK).

Pozvánka na lednové výroční shromáždění
členů Klubu dárců krve Kroměřížska v roce 2011

Zanedlouho budeme opět bilancovat rok 2010. Nastává čas informovat členskou základnu o tom, jak
se nám v klubové činnosti dařilo a nastínit další vývoj do již sedmnáctého roku trvání Klubu. Je namístě
zhodnotit aktiva i pasiva pomalu již uplynulého roku a  poděkovat nejen Vám, členům za přízeň a
podporu klubové činnosti a ocenit ty členy Klubu, kteří dosáhli v tomto roce jubilejních odběrů krve.
Musíme také složit účty všem těm, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na tom, že Klub dále žije a těší se stále
větší přízni. Podporu má Klub nejen ve vedení Zlínského kraje a na všech radnicích kroměřížského
regionu, ale také u některých stálých sponzorů. Potěšitelnou je i skutečnost, že se na činnosti Klubu
nemalou měrou podílejí některé zdravotní pojišťovny. Pro jejich klienty-dárce krve, zabezpečujeme
v průběhu každého roku výdej vitamínových přípravků ihned po odběrech krve na Transfúzní stanici
 Kroměřížské nemocnice. Přijměte prosím pozvání na již

17. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
ČLENŮ KLUBU DÁRCŮ KRVE KROMĚŘÍŽSKA

v pátek 28. ledna 2011 od 17,00 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
2010
 Volby do Rady klubu na rok 2011-2012
 Finanční zpráva o hospodaření klubu za
uplynulé období
 Ocenění členů klubu za 50, 60, 70, 80, 90,

100 a 110  jubilejních bezplatných odběrů
krve
 Vystoupení hostů
 Přijetí usnesení, závěr pracovní části

Občerstvení zajištěno. Na výročním shromáž-
dění lze uhradit členský příspěvek na rok 2011.

Srdečně zve Rada klubu

Ve druhém pololetí roku 2010 přispělo
Město Hulín v rámci 2.výzvy o poskyt-
nutí grantu další finanční částkou na čin-
nost Klubu dárců krve Kroměřížska.
Děkujeme.

Předposlední říjnovou sobo-
tu jsme v rámci jednodenní-
ho výletu do Polska navštívili
svět miniatur –MINIUNI
v Ostravě na Černé louce.
Také místopředseda Klubu
Václav Kuchař si připadal
mezi věrohodnými evropský-
mi stavbami jako Guliver v říši
Liliputů.

Úsměvy na tvářích a spo-
kojenost členů klubu těsně
po ukončení relaxační kúry
v termálních lázních ma-
ďarského Mosonmagya-
róváru.
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přeje všem členům

Rada klubu
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Pozvánka na VII. Ples
Klubu dárců krve Kroměřížska

V sobotu dne 26. února 2011 od 20 hodin se uskuteční již VII. Ples Klubu
dárců krve Kroměřížska, tradičně opět v secesním sále Psychiatrické léčebny
v Kroměříži.

Dnes vám přinášíme další informace
k organizaci tohoto plesu.

 K tanci a poslechu nám bude hrát taneční
skupina Eso pod vedením. p. Josefa Kuchaře

 Přichystána je jako každoročně bohatá tom-
bola, navíc hlavní ceny plesu budou losovány před
půlnocí z čísel vámi zakoupených vstupenek.

 Ples zahájíme ve 20 hodin předtančením ta-
nečních dvojic .

 Vstupenky budou  v prodeji od poloviny pro-
since 2010, cena  vstupenky 150,- Kč, cena mís-
tenky 50,- Kč.

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

v Kroměříži u p. Adolfa Kalabuse, tel. 736 512 674,
dále u předsedy klubu nebo kteréhokoliv dalšího
člena Rady klubu. Pro váš přehled uvádíme tele-
fonní čísla členů Rady, u kterých si můžete vstu-
penky rezervovat a zakoupit:

předseda JUDr. Čech - 603 764 254 nebo
739 828 124, dále místopředseda p. Kuchař 721
349 108, č lenové Rady: p. Kotibová –
777 331 669, p. Dvořáková – 721 349 425, p.
Úlehlová – 604 843 102, p. Jarský – 721 674 543.

 Autobusy na odvoz účastníků po skončení
plesu nebudou stejně jako loni zajišťovány.

Srdečně vás všechny zve Rada Klubu

V DEN ODBĚRU MAJÍ DÁRCI BEZPLATNÝ VJEZD
AUTEM DO KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICE

Novinku pro dárce krve připravilo od 1. listopa-
du letošního roku vedení Kroměřížské nemocnice
a.s. Ti mají od tohoto měsíce v den odběru vjezd
do areálu zdarma. „Stačí pouze, pokud si vezmou
na transfuzní oddělení lísteček z vjezdového auto-
matu, který jim personál označí razítkem. Ten pak
ukáží obsluze na vrátnici, která dárce bezplatně
pustí z areálu ven,“ popsal systém ředitel nemocni-
ce Pavel Calábek.

Od počátku listopadu tak přibyla dárcům krve v
Kroměřížské nemocnici a.s. další výhoda. Dosud
měli v rámci odběrového dne nárok na tekutiny na
transfuzním oddělení, podle příslušné zdravotní po-
jišťovny získavají vitamíny na doplnění živin a všich-
ni mají nárok na poukaz na občerstvení v místním
bufetu.

Veronika Klímová, tisková mluvčí Kroměřížské
nemocnice a.s.

Pojedete s námi opět v roce 2011
za zdravím k moři?

Již 16. sezonu organizujeme ve spolupráci s naší smluvní cestovní kanceláří Victoria v Brně deseti-
denní ozdravné pobyty na Jadranu. I pro nadcházející sezonu roku 2011 nám tato cestovní kancelář
nabízí výrazné slevy z pobytu jako výraz poděkování za  přízeň. Již dnes vám, členům Klubu a vašim
rodinám, přinášíme nabídku na dva pobyty v roce 2011, z toho v posledním červnovém termínu již
tradičně na Rajské pláži na ostrově Rab a v srpnovém-zářijovém termínu do nám již důvěrně známé
destinace na Palmové riviéře v Itálii. Oba pobyty za zcela jedinečnou cenu pro náš Klub dárců krve
Kroměřížska. Zde jsou tedy nabídky

ostrov Rab-Lopar- Chorvatsko
kemp San Marino (zařízené stany)
Termín ozdravného pobytu:  24. 6. – 3. 7. 2011
Cena s CK Victoria je smluvní, pro rok 2011  činí

3.750,- Kč na osobu, dítě do 12 let 3.450,- 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 nutno

zaplatit spolu s přihláškou nejpozději do 10. 12.
2010, doplatek do ceny zájezdu do 28. února
2011.

Palmová riviéra-Itálie
kemp Riva Nuova Martinsicuro (zařízené stany)
Termín ozdravného pobytu:  26. 8. – 4. 9. 2011
Cestovní kancelář Victoria, nabízí pro náš Klub

opět zvýhodněný pobyt na konci prázdnin na Pal-
mové riviéře v Itálii. Tuto destinaci jsme již navští-
vili 2x k plné spokojenosti účastníků. V nabídce
fakultativních výletů nechybí zájezdy např. do Říma,
San Beneditto del Tronto,  národního parku Gran
Sasso, Civitella del Tronto aj. Cena s CK Victoria
je smluvní, pro rok 2011  činí 3.200,- Kč na osobu.

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

Cena je splatná bez záloh, přihlášky nejpoz-
ději do 30. 4. 2011.

Bližší informace na oba pobyty u předsedy Klu-
bu na tel.č. 603 764 254, 739 828 124 nebo
e-mail: klubdarcukm@seznam.cz

OCENĚNÍ ZÁSLUH ZA BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ
U příležitosti 50. výročí bezpříspěvkového dárcovství krve ocenil Český červený kříž Pamětní medailí dlou-
holeté členy Klubu dárců krve Kroměřížska. Zleva: prim. MUDr. Zdeňka Hřebačková, zdravotní sestra
Zdena Tichá, předseda klubu JUDr. Josef Čech, Marie Michlíčková a čestný předseda Adolf Kalabus.
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 Černý den favoritů - ohlédnutí za posledním
sportovním turnajem v tomto roce

Poslední sobotu v září 2010 byl uskutečněn již 3. ročník Memoriálu Milana Háčka – klubový turnaj
tříčlenných družstev v pétanque. Turnaj se konal již tradičně v Podzámecké zahradě v Kroměříži.
I přes neúčast některých vyznavačů této francouzské kolektivní hry se turnaje zúčastnilo 18 startujících,
kteří po vylosování utvořili šest tříčlenných družstev. Očekávalo se, že naši zlatí a stříbrní vítězové
v pétanque - účastníci červencové Olympiády seniorů, která se konala v Kroměříži za účasti hráčů
Rakouska, Slovenska, Polska a Česka, se zhostí turnaje na výtečnou. Opak byl však pravdou. Lité boje
systémem každý s každým, pevná ruka a vůle směřující k vítězství nakonec přinesly tyto nečekané,
avšak zasloužené výsledky. Navíc vítězům přálo štěstí i počasí. Prostě na co sáhli, to jim vyšlo.

 1. místo a zlaté medaile vybojovalo družstvo č. 6 –
ing. Schmied Jiří, Mgr. Babyštová Eva, Lupínek Petr

 2. místo a stříbrné medaile vybojovalo družstvo č.1 –
Mgr. Babyšta Jan, Eva Babyštová ml., Filipčík Jiří

 3. místo a bronzové medaile vybojovalo družstvo č. 2
– Vybíral Jiří, Pražák Svatopluk a Novotný Pavel.

Jestli vítězové obhájí v příštím roce své posty, je ještě ve
hvězdách. Není jim co závidět. Již dnes si všichni neúspěš-
ní favorité na ně brousí zuby. Takže nashledanou na 4.
ročníku v roce 2011. Určitě přijďte, bude to stát za to.

Další medaile a Zlaté kříže
prof. MUDr. Jana Janského předány

Jak můžeme platit členský příspěvek na rok 2011?

Kdo nám ještě stále dluží členský příspěvek?
Každoročně na výročním shromáždění skončí členství v Klubu těm, kteří již po dva roky dluží členský

příspěvek. Nejinak tomu bude i v lednu příštího roku, kdy Rada klubu předloží na výročním shromáždě-
ní ke schválení seznam takových dlužníků za roky 2009-2010 ke zrušení jejich členství v klubu.

Dlužníci za rok 2009-2010
Hana Číšecká - Kroměříž, Svatopluk Hájek -

Kvasice, Šárka Hlaváčková - Hulín, Miroslav Karlík
- Hulín, Jiří Kelnar, Magdalena Kelnarová - Bíla-
ny, Martin Krejčí - Kroměříž, Stanislav Paterna,
Václav Paterna - Kvasice, Jiří Pavič - Hulín a Sta-
nislav Rytíř - Kvasice.

Dále uvádíme i seznam členů, kteří ještě neu-
hradili členský příspěvek za letošní rok 2010. Ter-
mín k zaplacení byl do 30. dubna 2010.

Dlužníci za rok 2010
Simona Bergerová - Kroměříž, Karel David -

Břest, Pavol Galovič - Lhotka, Bohuslav Karlík-
Hulín, Zdeněk Málek - Medlov, Michal Navrátil -
Tetětice, Vladimír Nelešovský - Kvasice, Michal
Neumann - Hulín, Marek Novotný - Bystřice pod

H., Jan Roman - Morkovice, Věra Růžičková -
Zlobice, Vladimír Soškola, Jiřina Soškolová - Bys-
třice pod H., František Sýkora - Morkovice, Jiří
Vojvodík - Pravčice, Václav Zajíc - Zdounky, Ra-
dek Zapletal - Hulín, Radek Zatloukal a Jindřich
Zicháček - Bystřice pod H.

Pokud došlo u některých jmenovaných k zapla-
cení dluhu v termínu po distribuci tohoto Zpravo-
daje č. 3/2010, případně k neúmyslné admi-
nistrativní chybě, prosím, kontaktujte předsedu klu-
bu na tel. č. 603 764 254.

Členové, kteří dluží za dva roky a nechtějí být
dále již členy Klubu, oznamte tuto skutečnost a vrať-
te zpět členský průkaz na adresu: JUDr. Josef
Čech, předseda Klubu, nám. Míru 520/1, Kromě-
říž.

Prim. MUDr. Zdeňka Hřebačková blahopřeje oce-
něným členům klubu, kteří obdrželi Zlatý kříž III.
stupně za 80 odběrů krve.       Foto: M. Karásek

Ve dnech 9. a 10. listopadu  se uskutečnilo v sále
Domu kultury na ul. Velehradská v Kroměříži slav-
nostní předávání zlatých a stříbrných medailí a zla-
tých křížů Prof. MUDr. Jana Janského za
bezpříspěvkové dárcovství krve. Ocenění organi-
zoval Oblastní spolek Českého červeného kříže
v Kroměříži. Slavnostního předávání se za Radu
klubu zúčastnil předseda JUDr. Josef Čech a čest-
ný předseda Adolf Kalabus. Mezi řadou oceně-
ných čestných dárců krve nechyběli ani členové
našeho Klubu. Nesmíme však zapomenout ani na
ty, kterým byla již bronzová medaile za 10 bezplat-
ných odběrů předána ihned po jubilejním odběru
na Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s.

A kdo byl jednotlivými stupni medailí z našeho
Klubu za rok 2010 oceněn?

Bronzovou medailí za 10 odběrů krve
Dagmar Brázdová z Chropyně, Roman Kocha-

níček z Plešovce, Michal Navrátil z Tetětic, Iveta
Malošíková z Hulína, Pavlína Hladíková, Jana Ko-
plíková, Milena Jakšová a Zdeněk Ludl - všichni
z Kroměříže,

Stříbrnou medailí za 20 odběrů krve
Dagmar Zapletalová z Hulína, Michal Kuchařík

z Chropyně a Lukáš Chmela z Plešovce,
Zlatou medailí za 40 odběrů krve
Jaroslav Wichtora  a Vladimír Dvořák z Hulína,

RNDr. Ladislav Zavadil z Třebětic, Richard Petlach
a Tomáš Buksa z Kroměříže.

Rozrostly se také řady těch, kteří obdrželi za 80
odběrů Zlatý kříž III. stupně. Za tento již úcty-
hodný počet bezpříspěvkových odběrů byli oce-
něni :

Zdeňka Lamačová ze Skaštic, Vladimír Majdloch
a Josef Zimmermann z Hulína, Jiří Beránek
z Bystřice pod Hostýnem, Jaroslav Šabata
z Roštína a František Buksa z Kroměříže.

Všem oceněným Rada Klubu děkuje a
upřímně blahopřeje.

Někteří členové Klubu si již během posledních
měsíců roku 2010 zaplatili členský příspěvek na
příští rok. Jeho výše se nemění a je stále 150,- Kč.
Pro placení členského příspěvku můžete využít
některou z těchto možností :

 uhradit členský příspěvek při odběru krve na
TS Kroměřížské nemocnice na příjmový doklad,

 uhradit členský příspěvek na výročním shro-
máždění 28. 1. 2011 při prezenci,

 uhradit členský příspěvek složenkou, kterou
najdete v 1.čísle Zpravodaje Klubu 2011, varia-
bilní symbol je číslo vašeho členského průkazu, a

je na složence již předepsán,
 uhradit členský příspěvek převodem z va-

šeho účtu na účet Klubu 153444868/300 u
ČSOB,a.s., variabilní symbol je číslo vašeho člen-
ského průkazu.

Termín k zaplacení členských příspěvků je do
30. dubna 2011. Každé opožděné placení snižuje
výši finančních prostředků, které potřebujeme
k úhradě připravovaných akcí na příští rok 2011.
Žádám proto všechny členy Klubu o důsledné
dodržení termínu.

JUDr. Josef Čech, předseda
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Daroval krev po stodesáté
a s dárcovstvím nekončí

Máme další jubilanty v klubu
za více než 50 odběrů krve

V prvním a druhém čísle Zpravodaje 2010 jsme otiskli seznam 25 členů Klubu, kteří v tomto roce
dosáhli  na svůj jubilejní odběr krve, tedy darovali svou krev po obdržení zlaté medaile MUDr. Jana
Janského již 50 a vícekrát. V dnešním vydání  rozšiřujeme  seznam o další z nich, kterým právem náleží
naše uznání a ocenění. K těm pětadvaceti jubilantům přibyli za měsíce srpen až říjen 2010:

Návrh plánu akcí Klubu dárců krve
Kroměřížska na rok 2011

A: Stálé úkoly:
 výdej vitamínových přípravků pro dárce krve

ihned po odběru krve na oddělení Transfúzní služ-
by a hematologie Kroměřížské nemocnice, a.s.,
pro zdravotní pojišťovny: VZP, RBP, MV ČR, Metal
Aliance, OZP, ČPZP – úkol po celý rok 2011.

 ve spolupráci s Oblastním spolkem ČČK
v Kroměříži předávání bronzových medailí Prof.
MUDr. J. Janského za 10 bezpříspěvkových od-
běrů krve ihned po takovém odběru krve na od-
dělení Transfúzní služby a hematologie Kroměřížské
nemocnice, a.s., a účast zástupců Klubu na oce-
ňování dárců krve, organizovaném Českým čer-
veným křížem v roce  2011 (stříbrné, zlaté medaile
prof. MUDr.J. Janského, Zlaté kříže).

B: Kalendářní plán akcí:
Leden

 28. ledna 2011 – 17. výroční shromáždění čle-
nů Klubu a zhodnocení činnosti za uplynulý rok 2010

Únor
 sobota 5. února nebo 12. února – turistické

zahájení roku 2011 – pěší výlet, příp. kombinova-
ný (vlak,BUS),

 26. února 2011 - VII. ples Klubu dárců krve
Kroměřížska, sál PL Kroměříž

Březen
 10.-11.března 2011 ( čtvrtek, pátek) – dvou-

denní autobusový zájezd do Tropical Island u Ber-
lína – největší aquapark v Evropě ( cca 6.600 m2
plochy), návštěva Drážďan- Magic BUS Skaštice

 případě zájmu 19.března 2011- jednodenní so-
botní zájezd do termálních lázní v Maďarsku - 1x BUS

 sobota 26. března 2011 – 4. ročník turnaje
jednotlivců ve stolním tenise o putovní pohár Klu-
bu dárců krve Kroměřížska

- tělocvična TJ Sokol Kroměříž ( změna termínu
vyhrazena po schválení vedení TJ Sokol Kroměříž)

 Duben
 zájezd na sobotní nebo nedělní divadelní předsta-

vení (divadlo Ostrava – podle nabídky a repertoáru)
 sobota 23. dubna 2011 – klubový turnaj tří-

členných družstev v kuželkách – kuželna Nedopil,
Kroměříž (změna termínu a kuželny vyhrazena)

Květen
 20.-22. května 2011- víkendový tuzemský

rehabilitační a ozdravný pobyt s polopenzí – do-
prava hromadně BUS (Beskydy)
Červen

 sobota 4. června 2011 - akce k Mezinárodní-
mu dni dětí (jednodenní výlet)

 24. 6.– 3. 7. 2011 – 1x BUS -  desetidenní
zahraniční ozdravný pobyt Chorvatsko ostrov Rab,
kemp San Marino – 49 míst
Červenec – prázdniny
Srpen

 26. 8. – 4. 9. 2011 - 1x BUS - desetidenní
zahraniční ozdravný pobyt Itálie, Palmová riviéra,
kemp Riva Nuova, Martinsicuro – 49 míst

Září
 sobota 24. září 2011 – 4. ročník Memoriálu M.

Háčka  - klubový turnaj družstev v pétanque -
Podzámecká zahrada Kroměříž
Říjen

 7. – 9. října 2011 - podzimní turisticko/houbař-
ský víkendový pobyt Horní Bečva, hotel Kahan –
vlastní doprava

 sobota 22. října 2011 - jednodenní zájezd do
Polského Těšína

Listopad
 sobota 12. listopadu 2011  - zájezd do termálních

lázní Slovensko, Maďarsko (lokalita podle průzkumu)
 divadelní zájezd podle zájmu členů – divadlo

Zlín- termín podle repertoáru
Prosinec

 příprava výročního shromáždění členů Klu-
bu na leden 2012.

Plán činnosti může být operativně termínově
v průběhu roku 2011 upřesňován, o změnách
budou členové Klubu informováni na vývěsce Klu-
bu na TS Kroměřížské nemocnice, ve Zpravodaji
Klubu a prostřednictvím aktivistů, kteří zabezpečují
distribuci materiálů Klubu.

Plán akcí podléhá schválení výročním shromáž-
děním členů Klubu v lednu 2011.    Rada Klubu

Stál u zrodu Klubu dárců krve Kroměřížska, od roku 2003 je jeho předsedou. Má osobní podíl na tom,
že aktivity kroměřížského klubu řadí neziskovou organizaci na čelní příčku v České republice. JUDr.
Josef Čech daroval 7. září na oddělení Transfúzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice krev
po stodesáté.

Je nositelem Zlaté medaile prof. Jana Janského a Zlatého kříže III. stupně. „V dárcovství budu
pokračovat, samozřejmě, pokud mi to zdravotní stav dovolí. Mám dobrý pocit, když můžu být prospěšný
lidem, kteří takovou pomoc nezbytně potřebují,“ řekl krátce po odběru viditelně spokojený Josef Čech.

Transfúzní oddělení a hema-
tologie Nemocnice v Kroměříži
má podle primářky oddělení
MUDr. Zdenky Hřebačkové
v registru na 2 713 dárců krve.
Proto ani v exponovaných
měsících, kdy je v nemocnici
zvýšená potřeba lidské krve,
nemá problémy se zabezpe-
čením dostatečného množství
této vzácné tekutiny. Každým
rokem tu přibývá téměř stov-
ka tak zvaných prvodárců, to
je lidí, kteří přicházejí k odběru
poprvé. Od 1. ledna do 7. září
letošního roku se jich dostavi-
lo 84.                      M. Karásek

 za 50 odběrů krve Věrek Zapletal
z Chropyně, Karel Machálek z Kroměříže a Zita
Marečková z Holešova,

 za 70 odběrů krve Radmila Tomková
z Pavlovic u Kojetína,

 za 80 odběrů krve Mgr. Zdenka Matulíko-
vá z Ludslavic,

 za 90 odběrů krve Jaroslav Plachý
z Kroměříže a Oldřich Dýčka z Vrbky,

 za 110 odběrů krve JUDr. Josef Čech
z Kroměříže.

Výčet těchto jubilantů bude doplněn o případné odběry v měsících listopadu a prosinci 2010. Všem
těmto členům patří náš dík a uznání. Všichni jubilanti budou oceněni na nadcházejícím výročním shro-
máždění členů Klubu v lednu 2011.

Foto: A. Kalabus


