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Tak máme velikonoční svátky roku 2011 za sebou. Sluníčko sice ještě nenabralo takovou sílu,
ale s rozvíjejícím se jarem máme po dlouhých zimních měsících přece jen už lepší náladu. Práce v
Klubu se již rozběhly naplno, jarní sportovní soutěže nastartovaly naši tělesnou kondici a nás čeká
ještě pár akcí před blížícím se létem. Přece jen pokládám za nutnost podělit se s vámi všemi v tomto
dalším vydání klubového Zpravodaje, který vydáváme nepřetržitě již od roku 1996, o tom, jak na
tom naše klubová základna v současnosti je.

Už více než 17 let máme všichni jedno společné - udržet život uvnitř  Klubu na té úrovni, na jakou
jsme jej díky obětavosti celé řady vás, členů, a vedení Klubu za toto dlouhé období povýšili. Právem
se nám dostává pozornosti jak státních, tak i samosprávných orgánů a institucí a to nejen v regionu
Kroměřížska, ale v celém Zlínském kraji. Bohatou činností pro vás a vaše rodiny a s počtem téměř
400 členů Klubu jsme stále na vrcholu mezi Kluby dárců krve v České republice.

Za uplynulé sedmnáctileté období nabídla Rada Klubu svým členům širokou škálu možností pro
regeneraci fyzických i psychických sil, sportovních aktivit a využití volného času. Zcela jistě však
nezapomíná na základní poslání Klubu vycházející z jeho stanov - udržet stávající stav bezpříspěv-
kových dárců krve v regionu Kroměřížska na takové úrovni, aby se Transfúzní oddělení Kroměříž-
ské nemocnice, a.s., nikdy nepotýkalo s nedostatkem plnohodnotné krve, tolik potřebné pro naše
nemocné spoluobčany. Trendem klubové činnosti i nadále zůstává úkol - získávat mezi širokou
veřejností nové dárce krve, potažmo i nové členy našeho Klubu.

Ano, naše klubová činnost je také roce 2011 bohatá. Každý má možnost vybrat si z nabízených
akcí v roce tu svou, zúčastnit se dění uvnitř Klubu a zasoutěžit si v našich sportovních soutěžích.
Nebýt však finanční pomoci jak Zlínského kraje, tak i jednotlivých měst našeho regionu, pomoci
našich sponzorů, kteří finančně či věcně našemu Klubu pomáhají, nebyla by naše činnost určitě tak
různorodá, jak je tomu doposud. Základem jsou vždy členské příspěvky samotných členů Klubu.
Jsou nezanedbatelnou součástí rozpočtu při financování všech akcí i v letošním roce. Dílem jsou i
základem pro financování provozu Klubu, jehož náklady rok od roku rostou. A jestliže si chceme
udržet i nadále vysoký kredit našeho občanského sdružení, být stále jedni z nejlepších, nezapomí-
nejme na naši základní povinnost člena – uhradit vždy včas svůj podíl na životaschopnosti Klubu.
Členský příspěvek stále zůstává na částce 150,- Kč za kalendářní rok.

Přeji vám všem i v tom letošním roce 2011 pevné zdraví, optimismus, pocit hrdosti po každém
dalším  odběru krve s vlastním přesvědčením, že každá, i ta moje kapka krve zachrání to nejcen-
nější co všichni máme, lidský život. Vždyť hřejivý pocit z toho, že patříme k těm bezejmenným
dárcům, kteří se na záchraně stovek nemocných občanů podílejí, je tou největší odměnou lidského
přístupu při nezištné pomoci člověka člověku.

JUDr. Josef Čech, předseda Klubu
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O kom jsme již letos napsali starostům měst
a obcí a zaměstnavatelům

Pozvánka do divadla
Rada Klubu zakoupila 60 vstupenek na divadelní představení komedie „Báječná Anna“ v nastu-

dování Divadelního spolku v Kroměříži.
Představení se koná ve čtvrtek 12. května  v 19 hodin v Klubu Starý pivovar v Kroměříži.
Cena vstupenky: člen Klubu 80,- Kč, rodinní příslušníci a ostatní 100,- Kč.
Vstupenky je možno zakoupit od 10.dubna v odběrové dny Út, St na Transfúzní stanici Kroměříž-

ské nemocnice, a.s., nebo přes členy Rady Klubu (předseda dr. Josef Čech, místopředseda Václav
Kuchař nebo Dagmar Úlehlová. Jste srdečně zváni.

Ke dni uzávěrky prvního vydání Zpravodaje
KDK absolvovali jubilejní odběry krve na Trans-
fúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s., další
členové našeho Klubu.

Padesát odběrů krve
Blanka Hošťálková z Holešova, Zdeňka Šťast-
ná z Tučap a ing. Zdeněk Tvrdoň z Bezměrova.

Šedesát odběrů krve
Břetislav Mišurec z Chropyně, Zbyněk Pavelka
z Hulína, Lubomír Hradílek z Bystřice pod Hos-
týnem a Jarmil Bleša z Morkovic-Slížan.

Sedmdesát odběrů krve
Jindřich Zicháček z Bystřice pod Hostýnem a Petr
Kratochvíl z Martinic.

Osmdesát odběrů krve
Pavel Takáč z Hulína.

Devadesát odběrů krve
Zdeněk Novotný a ing. Jaroslav Kovář
z Kroměříže.

Magické hranice 100 bezpříspěvkových
odběrů krve dosáhli hned dva členové Klubu
ing. Zdeněk Frýbort z Kroměříže a Jaroslav Ša-
bata z Roštína.

Všem jubilantům za všechny bezpříspěvkové
odběry krve děkujeme a přejeme jim k dalším me-
tám pevné zdraví a dobrou fyzickou a psychic-
kou pohodu.

K členskému příspěvku na rok 2011
Téměř čtvrtina členů Klubu je dosud v prodlení

s placením členského příspěvku svému Klubu
na rok 2011, přičemž termín k zaplacení byl
Radou klubu stanoven nejpozději do 30. dub-
na 2011. Připravují tak svůj Klub o možnost bez-
problémového financování plánovaných akcí
Klubu. Navíc se vystavují tomu, že nebudou tak
moci čerpat případné klubové výhody během
letošního roku.

Spolu s prvním vydáním Zpravodaje 2011 do-
stáváte všichni, kteří jste dosud tento členský
příspěvek na rok 2011 ve výši 150,- Kč neuhra-
dili, složenku k jeho zaplacení. Platit můžete

v hotovosti při odběru krve v odběrové dny Út,
St na Transfúzní stanici Kroměřížské nemocni-
ce u předsedy Klubu, příp. dalšího přítomného
člena Rady, přičemž je nutné vzít složenku se-
bou k jejímu potvrzení. Příspěvek lze také uhra-
dit převodem z vašeho účtu na účet Klubu číslo
153444868/0300 (variabilní symbol je číslo va-
šeho členského průkazu – na složence je pře-
depsán). Ti, kdo budou platit příspěvek poštou,
připočtou si k částce nemalé poštovné.

Poslední termín k zaplacení příspěvku na
rok 2011 je 31. května 2011.

JUDr. Josef Čech, předseda
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Ohlédnutí za  sedmou plesovou sezónou
V sobotu 26. února se již posedmé konal Ples

Klubu dárců krve Kroměřížska, tradičně již v sále
Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Ples zahájil
předseda Klubu dr. Josef Čech a od 20. hodiny
předvedením standardních tanců pozvala všech-
ny přítomné na taneční parket  dvojice tanečníků
slečna Dominika Strnadelová a pan Oldřich Škro-

K nezbytné atmosféře každého plesu patří dobrá nálada a úsměv. Členky
rady klubu Dana Dvořáková a Jana Kotibová úsměvem na VII. plese
dárců krve určitě nešetřily.

Pozvání na náš VII. ples přijali také Ing. Ladislav Jarý a MUDr. Jitka
Jará, majitelé cestovní kanceláře Victoria z Brna, kteří věnovali hlavní
cenu do plesové tomboly - zájez do Chorvatska pro dvě osoby. Tu na-
konec vyhrál Josef Palíšek z Dřínova.

Věříme, že již několikaletá tradice plesů dárců krve
nebude přerušena a že se opět v příštím roce se-
tkáme všichni na tanečním parketu tohoto nádher-
ného secesního sálu. Závěrem se sluší poděkovat
nejen vedení Psychiatrické léčebny v Kroměříži za
vstřícnost ke konání plesu, ale všem, kteří jakouko-
liv měrou přispěli k jeho zdárnému průběhu.

báček z kroměřížského
KST SWING. O hodinu
později pak tato dvojice
předvedla na parketu
žhavý rytmus latinskoa-
merických tanců. O další
taneční zážitek se posta-
rala ve 22 hodin skupina
břišních tanečnic Rose
Line z Chropyně. I když
účast na plese byla nižší
než v předchozích letech,
nic neubralo na jeho bá-
ječné atmosféře. Na pó-
diu střídala rytmy hudební
skupina ESO Josefa Ku-
chaře z Pivína. Mezi
hosty VII. plesu nechy-
běl letos majitel cestov-
ní kanceláře Victoria
z Brna ing. Ladislav Jarý
s manželkou MUDr. Jit-
kou Jarou. Oba jmeno-
vaní pak předali výherci
Josefu Palíškovi z Dří-
nova hlavní cenu
v tombole – zájezd do
Chorvatska pro dvě oso-
by zdarma v červnovém
termínu, kterou cestov-
ní kancelář pro náš Klub
věnovala. Ruličková
tombola byla velmi bo-
hatá a tak si šťastní vý-
herci odnášeli domů
některou z 260 cen, vě-
novaných našimi spon-
zory a mnoha dárci z řad
členů Klubu.
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Významné
životní výročí

Dne 22.dubna oslavil životní jubileum - 75 let - čest-
ný předseda Klubu pan Adolf Kalabus z Chropyně. A
právě při této příležitosti nemůžeme nevzpomenout
na jeho velký podíl v činnosti Klubu. Nejenže stál v roce
1993 u jeho zrodu, ale byl předsedou plných 10 let. A
tak přejeme našemu čestnému předsedovi do dalších
let pevné zdraví, pohodu, spokojenost a ještě mnoho
krásných chvil uprostřed jeho rodiny.

Květnový zdravný pobyt
opět v Beskydech

Penzion Šance –Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves
Termín: 20. – 22. května 2011 – pátek až neděle
Doprava: společná autobusem z Kroměříže, odjezd pátek 20. května .2011 v 16 hodin, Masary-

kovo nám. (před Justiční akademií)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sociální zařízení,
Stravování: polopenze (snídaně,večeře) – dva dny
Program: sobota 21. května - Frýdlant -Malenovice (hotel Bezruč) přeprava BUS, pěší výstup

Lysá hora, příp. individuální turistika, v případě deštivého počasí Valašské fojtství Kozlovice, areál
Na mlýně – možnosti oběda (alternativa hrad Hukvaldy – vláček Podhoráček (Kozlovice-Hukvaldy-
Kozlovice).

Neděle 22. května - město Štramberk, Trúba (jednotné vstupné 15,- Kč), prohlídka pivovaru
Štramberk, s ochutnávkou piva -kavárna Perníkovka, Jaroňkova pekárna - štramberské uši, štram-
berské oplatky apod.- Jaroňkova Galerie – možnost oběda v hotelu Štramberk.

Cena : dospělá osoba – lůžko s polopenzí – 400,- Kč/den; dítě 3 - 12 let – lůžko s polopenzí –
360,- Kč/den; dítě do 3 let bez lůžka, polopenze – 90,- Kč/den; příplatek na BUS – člen Klubu 150,-
Kč, RP a ostatní  250,- Kč, děti do 12 let 150,- Kč.
Členům Klubu bude poskytnut příspěvek na tento ozdravný pobyt ve výši 300,- Kč, pokud nebu-

dou tento příspěvek v roce 2011 čerpat na jinou akci Klubu. Příspěvek bude odečten z ceny ubyto-
vání. Příspěvek se členu Klubu poskytuje v roce 2011 pouze jednou.

Přihlášky se zálohou 500,- Kč na osobu je možno podávat při odběru Út, St, na transfúzní stanici,
dále u předsedy Klubu na tel. č. 603 764 254 nebo u jiného člena Rady. Doplatek do výše nákladů za
celý pobyt + BUS se hradí po příjezdu do hotelu u organizátora zájezdu (po večeři v pátek 20. května).

Rada Klubu
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Ranní probuzení v tropickém ráji
S trochou nadsázky, ale nebyl to sen. To pro-

buzení se opravdu konalo za ranního zpěvu ptá-
ků a jiných obyvatel deštného pralesa, na břehu
Jižního moře, uprostřed bohaté vegetace palem,
banánovníků a jiných tropických rostlin. Nad hla-
vami návštěvníků létali žlutí kanárci a jiní nedefi-
novatelní pěvci, skřehotaly žáby a do ranního ticha
se nesly zvuky probouzejících se obyvatel tropic-
kého světa. Do ranního rozbřesku se navíc nesla
vůně kvetoucích orchidejí.

Ale vraťme se o nějaký čas zpět. S opravdovou
zvědavostí, kam že to vlastně jedeme a jak se vy-
rovnáme s časovým rozdílem a pobytem v tropech,
odjížděly dva autobusy našich členů a ostatních
účastníků ve čtvrtek 10.března na téměř 600 km
dlouhou pouť do opravdového tropického ráje – do
největšího aquaparku v Evropě, který se nachází
nedaleko hlavního města Německa Berlína. Je tedy
řeč o vskutku raritě uprostřed Evropy. A tak nako-
nec ten časový posun nebyl tak markantní. Během

cesty po sousedním Německu jsme alespoň na pár
hodin zastavili v Drážďanech, abychom si cestu
přece jen zpříjemnili prohlídkou historického centra
města. Navečer jsme dorazili do cíle našeho puto-
vání s jistotou, že nadcházejících 24 hodin bude
tento největší evropský aquapark o rozloze 6.600
m2 patřit také nám. Nejdříve jsme si v této obří kry-
té hale o délce 360, šířce 200 a výšce 107 metrů,
připadali jako Guliver v říši obrů, ale po pár hodi-
nách pobytu jsme se již orientovali i v bludišti dešt-
ného pralesa, který čítal více než 500 druhů stromů
s 20 000 rostlinami. Každý si našel tu svou turistic-
kou stezku v džungli, a tak jsme se již velmi lehce
přesouvali z laguny Bali umocněné replikou pravé
pláže s indonéskými chatkami, vodopády s divokou
vodou, až k Jižnímu moři s plochou 4.000 m2, kde
jsme se pohodlně uvelebili na prohřáté písčité pláži.
Dostatečný počet lehátek nám umožnil ulehnout pod
banánovník či palmu a vychutnávat si tak vleže nád-
hernou atmosféru tohoto aquaparku, umocněnou

Na chladné březnové dny jakoby se zapomnělo. Vždyť teplota vzduchu byla úžasných 31 OC a
teplota moře v aquaparku ještě o stupeň vyšší. A tak o úsměvy a dobrou pohodu nebyla nouze.
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Životní jubilea v našem klubovém středu
Členská základna se nám kulatí. Ani ne tak, že by nám přibývala kila na váze, ale kulatí se

nám to životními výročími. Abrahámoviny jsme si připomněl v prvním čtvrtletí letošního roku u
Hany Hanáčkové z Morkovic, Karla Davida z Břestu, Jarmily Konečné z Holešova a v Kroměříži
slavila toto životní výročí  také členka Rady Klubu Dana Dvořáková. Mezi šedesátníky jsme
uvítali hned pět jubilantů kroměřížské metropole – Janu Chromou, ing. Jaroslava Kováře, Jaro-
slava Jirouška, Zdenu Tichou a Mgr. Miroslava Karáska.

Také měsíc duben, v němž vychází letošní první vydání klubového Zpravodajeje bohatý na
životní jubilea a výročí. Počátkem dubna oslavila své 60. narozeniny Věra Chalupníková
z Kroměříže a sedmdesát let Zdenka Seitlová z Nítkovic. Sluší se také připomenout, koho že to
čeká ještě do konce 1. pololetí. Nezadržitelně se blíží oslava abrahámovin Dagmar Frydrychové
z Bystřice pod Hostýnem, Martinovi Šťastovi z Holešova a Janu Romanovi z Morkovic. Šedesát-
níky pak uzavře v měsíci červnu František Došek z Holešova.

magickým nočním osvětlením. Noc uprostřed pra-
lesa byla klidná, ale spánek jakoby se vytratil
v obavách o vlastní život. Vždyť v pralese žije to-
lik obávaných predátorů. Nikomu se však nic ne-
stalo a ráno po rozednění jsme mohli naplno
vnímat atmosféru celého komplexu. Báječná tep-
lota 31 stupňů ve stínu, teplota vody 32 stupňů a
vlhkost téměř 55 procent, to byl balzám na naše
unavená těla. Není divu, že jsme si opakovaně
dopřávali nabízených atrakcí plnými doušky. Di-
voké řeky, tobogány, jeskyně, krásná průzračná
voda a vodopády nás doslova vtáhly do jiného svě-
ta. K duhu došla i pohostinnost místních kiosků a
restaurací, a tak, přestože jsme byli z domova vy-

baveni pravými českými řízky, ochutnali jsme i něco
málo z nabízených specialit pravé indonéské ku-
chyně.

Tak jsme strávili plných 24 hodin v místech, kte-
rá nás pohladily po těle i na duši. Obohaceni o
nevšední zážitky jsme druhý den navečer nase-
dali na autobus, který nás v sobotu nad ránem
vysadil opět v milované Kroměříži. Tak jsme se
z tropů uprostřed Evropy vrátili opět do jiného kli-
matu, ale s přesvědčením, že se tam určitě zase
vypravíme. Vždyť jsme někteří nestačili stihnou
všechny atrakce, které byly k dispozici. A kdo byl
s námi, dá nám za pravdu.

JUDr. Josef Čech a Václav Kuchař,
účastníci zájezdu

Vitamínové přípravky po odběrech krve
již pro šest zdravotních pojišťoven

S platností od ledna tohoto roku přibyla ke zdra-
votním pojišťovnám, pro které vydáváme vitamí-
nové přípravky ihned po odběru krve na TS
Kroměřížské nemocnice, a.s., také Česká průmys-
lová zdravotní pojišťovna č. 205 (bývalá Hutní a
Česká národní). Rozšířila tak počet těchto pojiš-
ťoven na šest. Pro úplnost uvádíme zdravotní po-
jišťovny, kterým tuto službu poskytuje Klub dárců
krve Kroměřížska na základě řádně uzavřené
Smlouvy o propagaci a zabezpečování výdeje vi-

tamínů dárcům krve ihned po odběru (Revírní
bratrská pokladna, Oborová zdravotní pojiš-
ťovna, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance a
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna).

Pro dárce krve - klienty Všeobecné zdravotní
pojišťovny a Zdravotní pojišťovny Ministerstva
vnitra ČR tyto vitamíny vydáváme také, avšak
zcela dobrovolně bez smluvního vztahu. Dárcům
krve, klientům Vojenské zdravotní pojišťovny, tuto
službu nezajišťujeme.
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Vzhůru do pohádky
- Dětský den na Hradě Buchlov

Letošní dětský den prožijeme opravdu pohád-
kově. Pojedeme na hrad Buchlov, kde budou
probíhat různé soutěže a hry pod dohledem po-
hádkových bytostí, pohádková cesta, strašidel-
ný hrad - hrané prohlídky pro děti.

Společně vyrazíme v sobotu 28. května, od-
jezd z Chropyně náměstí v 08.30 hodin přes Kro-
měříž, zastávka v 08.45 hodin Masarykovo
náměstí (před Justiční akademií), dále zastávka
Hulín náměstí v 09.00 hod. Trasa dále povede
přes Otrokovice - Staré Město (Uherské Hradiš-
tě) na hrad Buchlov.

Děti do 15 let včetně mají autobus zdarma,
stejně tak jako vstupné v částce 40,-Kč, vše hradí
Klub z vlastních prostředků. Doprovod starší 15

let zaplatí za dopravu BUS 80,- Kč. V tento den
se konají pouze speciální - dětské hrané pro-
hlídky v rámci konání akce, cena 100,- Kč. Do-
spě lí a doprovod nad 15 let se můžou
rozhodnout, zda se prohlídky zúčastní, děti do
15 let ji mají v ceně vstupného. Běžné prohlídky
s historickým výkladem se v tento den neusku-
tečňují. Svačinky na celý den je nutné si vzít s
sebou, popřípadě si můžete koupit občerstvení
v prostorách hradního nádvoří. Akce začíná v
10 hodin a trvá cca 6 hodin.

Přihlášky dětí a doprovodu starší 15 let je nut-
no podat u paní Dagmar Úlehlové, tel.
604 843 102 se zaplacením příslušné částky.

Dagmar Úlehlová, členka Rady

Z výšlapu Bystřice p/Host.-Svatý Ho-
stýn-Rusava dne 5. 2. 2011. Snímek
části výpravy před dalším vykročením
směr Rusava. Nálada po odpočinku
v penzionu byla výborná.

Mráz, nemráz. Chvilka zasta-
vení při výšlapu na Svatý Hos-
týn. A tak kalíšek na zahřátí
přišel jako na zavolanou.
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Zpravodaj Klubu dárců krve Kroměřížska.
Vychází v dubnu 2011. Neprodejné.
Telefon 573 335 138, 603 764 254

(předseda KDK).

Za jarními sportovními turnaji
Poslední březnová sobota letošního roku byla

svědkem nelítostných bojů ve hře s malým kulatým
míčkem. V tělocvičně TJ Sokol v Kroměříži právě
probíhal v pořadí už 4. ročník turnaje jednotlivců-
neregistrovaných hráčů o putovní pohár Klubu
dárců krve Kroměřížska ve stolním tenise.
K výhercům z předešlých ročníků Ivo Šáchovi (ví-
těz 2008 a 2010) a Josefu Tomkovi (vítěz 2009) měl
přibýt poslední vítěz, který tento pohár již mohl zís-
kat do trvalého držení. A tak 16 startujících, losem
určených do čtyř vyřazovacích skupin, se pustilo do
bojů o postup do velkého finále. Postupujícími po
vyřazovacích utkáních ve skupinách byli pánové
Lupínek, Kochaníček, Tomek, Šácha, Zapletal, No-
votný P., Pořický a dr.Josef Čech. Pavoukem urče-
né dvojice pak svedly nelítostný boj vyřazovacím
způsobem. A tak nakonec se z vítězství radoval
Věrek Zapletal z Chropyně, který ve finále porazil
dřívějšího dvojnásobného vítěze Ivo Šáchu z Lubné.
Vítěz si tak odnesl putovní pohár, který bude pro
příští turnaje nahrazen novým.

Třetí příčka a bronzová medaile patřila René
Pořickému z Kroměříže, čtvrtý skončil Roman
Kochaníček z Plešovce.

Malé finále, také obsazené zkušenými hráči
se stalo kořistí Svatopluka Pražáka z Kojetína,
který v závěrečném duelu porazil jinak velmi
dobře hrajícího hráče Jaroslava Jirouška
z Kroměříže. Před rozjetým Svaťou Pražákem
však musel kapitulovat.

 
Také druhé sportovní zápolení svedlo uprostřed

měsíce dubna do kuželny restaurace Na Myslivně
v Kroměříži nebývalý počet 17 hráčů. Konala se totiž
jako každoročně další ze sportovních akcí - TUR-
NAJ TŘÍČLENNÝCH DRUŽSTEV V KUŽELKÁCH.
Ani tady nechtěl žádný ze startujících prodat svou
kůži lacino. Po dvoukolovém klání do plných se tak
jako každý rok rozhodovalo při dorážce. A komu,že
nakonec paní Štěstěna (nesnižujeme tím bravurní
umění všech startujících) přisoudila prvenství?

Vítězné družstvo ve složení : Zdeněk Novotný,
Dagmar Úlehlová a Jiří Apolenář
získalo zlaté medaile. Druhá
příčka a stříbrné medaile si vy-
bojovala dvojice Karla Apolená-
řová s Petrem Lupínkem, kterou
úspěšně doplňoval nejmenova-
ný třetí hráč. Bronz patřil druž-
stvu, ve kterém se setkali loňský
nejúspěšnější hráč Vladimír Ma-
jdloch, Ludmila Spiesová a ing.
Jiří Schmied.

Nejúspěšnějším hráčem celé-
ho turnaje s největším počtem
uhraných bodů se stal Zdeněk
Novotný z Kroměříže-Vážan. Už
dnes se všichni hráči těší se na
příští ročník v roce 2012.

Vítěz čtvrtého ročníku turnaje
ve stolním tenise pan Věrek
Zapletal z Chropyně. Putovní
pohár získal do trvalého drže-
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