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Za prvním pololetím roku 2011
Školní prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny, ale řada školáků ještě ani zdaleka nepo-

mýšlí na návrat do školních lavic. I když počasí není zrovna nakloněno dětským radovánkám na
koupalištích a přehradách, někteří zvolili s rodiči přece jen stálé počasí v mořských letoviscích.
Plnými doušky si užívají zbytků prázdninových dnů , střídají se na táborech, no prostě mají jiné
starosti než my, dospělí. Někteří z nás již hodnotí ukončenou dovolenou, nostalgicky vzpomínají na
bezstarostné dny nicnedělání a závistivě pohlížejí na ty, kteří se na zaslouženou dovolenou teprve
chystají. Prostě věčný kolotoč každého roku. Také Radě Klubu na tomto pomyslném kolotoči
přibývá jedna akce za druhou a co nevidět, budeme rekapitulovat vše, co se nám v letošním roce
podařilo a co ne.

Rok 2011 jsme již po několikáté zahájili zimním výstupem na Svatý Hostýn s cílem v obci Rusa-
va. Určitě takový rozjezd na počátku roku přispěl k dobré fyzické i psychické kondici všech  jeho 16
účastníků.

Bezesporu největší klubovou akcí byl již VII. Ples dárců krve, uskutečněný v únoru t.r. Nikoho
nenechala tato společenská událost na pochybách, že by to byl již ples poslední, ba naopak, po
pozitivních ohlasech rozhodla Rada Klubu další již v pořadí osmý ples v roce 2012 uskutečnit. Již
dnes máme zajištěný termín 25. února 2012 opět v sále Psychiatrické léčebny v Kroměříži.

Měsíc březen byl ve znamení znamenitých zájezdů. Počátkem měsíce jsme navštívili největší
aquapark v Evropě – Tropical Islands u Berlína, kde jsme strávili plných 24 hodin uprostřed divoké
přírody deštného pralesa, na nádherných písčitých plážích Jižního moře či laguny Bali a s obdivem
jsme vnímali atmosféru celého areálu. Také „Josefovský“ zájezd 19. března do tradičních termál-
ních lázní maďarského Mosonmagyaróváru nás pohladil po těle i po duši.

Sportovní aktivity jsme zahájili tradičním turnajem jednotlivců ve stolním tenise, po kterém následoval
dubnový turnaj tříčlenných družstev v kuželkách. Měsíc máj - lásky čas patřil dvěma klubovým akcím.
V první polovině měsíce jsme uvítali nabídku kroměřížského divadelního spolku a navštívili výtečnou
komedii „Báječná Anna“, v druhé polovině měsíce se uskutečnil další víkendový ozdravný pobyt
v samotném srdci Beskyd, ke kterému neodmyslitelně patřil pěší výstup na nejvyšší horu Moravsko-
slezských Beskyd – Lysou horu. Tu pokořila převážná část naší výpravy. A poslední měsíc prvního
pololetí patřil již tradičně desetidennímu pobytu u moře na ostrově Rab v Chorvatsku. Jediné, co se nám
letos nepodařilo uskutečnit, byl jednodenní zájezd dětí a vnoučat našich členů, plánovaný na hrad
Buchlov k svátku dětí. Pro velmi malý zájem byl nakonec autobusový zájezd zrušen.
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Světový den dárců krve, který každoročně připadá na 14. červen 2011, jsme si připomněli
předáním rudých růží dárcům krve na Transfuzní stanici v Kroměříži. Ale zanechme dalších úvah
a řekněme si, co že nás ještě v tom druhém pololetí roku 2011 čeká.

Po smutných událostech, které postihly členskou základnu v jeho prvním pololetí (přinášíme na
jiném místě tohoto vydání), máme před sebou ještě řadu akcí, o kterých vás chceme informovat.
Podle schváleného plánu akcí na rok 2011 máme ještě před sebou jeden desetidenní pobyt u moře
v Itálii, další z víkendových ozdravných pobytů v tuzemsku a dva jednodenní sobotní zájezdy. Jed-
no sobotní dopoledne bude patřit již 4. ročníku memoriálu Milana Háčka v pétanque. Podaří-li se
nám vybrat vhodný termín z repertoáru některého z divadel, bude to tečka za akcemi letošního roku.
Ale abych nezapomněl na další významné jubileum. V letošním roce tomu bude již 10 let, co
zástupci Klubu vysadili v Podzámecké zahradě v Kroměříži lípu srdčitou. Určitě si toto výročí připo-
meneme. Ale o tom všem se již dočtete na dalších stránkách tohoto Zpravodaje.

JUDr. Josef Čech, předseda Klubu

Rada Klubu informuje
 Naše lípa slaví také

    první jubileum

V letošním roce, 20.října 2011, na den přesně
tomu bude již deset let, kdy členové Rady Klubu
dárců krve Kroměřížska vysadili v Podzámecké
zahradě v Kroměříži (za Pompejskou kolonádou)
jako strom Milénia lípu srdčitou. Mottem této udá-
losti bylo, aby pro nadcházející tisíciletí míza tohoto
stromu připomínala krev našich dárců, nezbytně
nutnou k dalšímu životu.

Ve čtvrtek 20. října 2011 organizuje Rada klubu
v 16 hodin při této příležitosti u naší lípy vzpomín-
kový sraz. Popřejeme jí do dalších let pevný vzrůst,
bohatou korunu a určitě, jak bývá zvykem, připije-
me lípě, aby v dalších letech mohutněla a rostla ke
kráse a užitku všem dalším generacím. Jste v tento
den srdečně zváni.

 Jak v příštím roce za ozdravnými
    pobyty k moři

V roce 2012 plánuje Rada Klubu organizovat
přes naši smluvní CK opět dva pobyty
v Chorvatsku a to koncem měsíce června 2012 již
tradičně na ostrově Rab (kemp San Marino) a na
přelomu srpna/září 2012 druhý pobyt
v Chorvatsku na ostrově Murter v kempu Loviš-
ča. Připomínáme jen, že přihlášky na ozdravný

zahraniční pobyt na ostrově Rab je třeba podat u
předsedy Klubu nejpozději do 10. prosince 2011 s
obvyklou zálohou 2 000,- Kč na osobu a přihlášky
na srpnový pobyt na ostrově Murter nejpozději do
31. března 2012. Příslibem CK je zachovat pro
náš Klub ceny jako v letošním roce.

 Doplnění Rady Klubu
Rada Klubu na mimořádné schůzi dne 11. čer-

vence 2011 kooptovala dlouholetého člena Klubu
Zdeňka Novotného z Kroměříže-Vážan jako řád-
ného člena Rady za zemřelého čestného předse-
du Adolfa Kalabuse. Zdeněk Novotný zabezpečuje
v současné době také vydávání vitamínových pří-
pravků pro dárce krve v odběrové dny na TS
Kroměřížské nemocnice, a. s., pro naše smluvní
zdravotní pojišťovny.

 Neplatíme členské příspěvky
Každoročně stejná potíž. Rada Klubu upozor-

ňuje ty členy, kteří dosud nezaplatili členský pří-
spěvek za rok 2011 (někteří i za rok 2010), že stále
dlužíte svému Klubu více než 8 000,- Kč.

V případě, že si nejste jisti, zda jste členský pří-
spěvek na rok 2011 uhradili, kontaktujte předsedu
Klubu na tel.č. 603 764 254. Ve třetím vydání Zpra-
vodaje pak zveřejníme jména všech dlužníků.
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Počet jubilejních odběrů krve
v letošním roce narůstá

Ke čtrnácti členům Klubu, kteří darovali v letošním roce plnou krev jako jubilejní kulatý odběr, přibylo
ke dni uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje dalších 16 členů. Pravidelně o jubilejních odběrech informu-
jeme dopisem starosty domovských měst a obcí, případně i zaměstnavatele našich členů, pokud jsou
v pracovním poměru. A kdo že to má svůj jubilejní odběr na Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice,
a. s., za sebou?

50 odběrů
Petr Kocián z Počenic

60 odběrů
Otakar Droběna z Hulína

70 odběrů
Stanislav Jakša ze Zborovic,
Jindřich Klimeš z Kroměříže
a Karel Gazdoš z Lechotic

80 odběrů
Květoslava Skácelová ze Zboro-
vic,  Antonín Procházka z Hoštic,

Jaroslav Pavelec z Blazic, Alois Valen-
ta z Holešova a JUDr. Jozef Sieklik
z Kroměříže

90 odběrů
Zdeňka Lamačová ze Skaštic, Fran-
tišek Buksa z Kroměříže, Josef To-
mek z Pavlovic u Kojetína, Josef
Zimmermann a Vladimír Majdloch
z Hulína

100 odběrů
Milan Komínek z Kroměříže

Děkujeme našim
jubilujícím členům
za všechny bezpří-
spěvkové odběry a
přejeme všem pev-
né zdraví, pohodu
a ještě mnoho plno-
hodnotných odběrů
krve v dalších le-
tech.

Světový den dárců krve, který připadá kaž-
doročně na 14. červen, připomněla Rada
klubu předáním rudé růže každému dárci
krve v tento den na TS Kroměřížské ne-
mocnice a.s.

Jednou z členek našeho klubu je
Zdeňka Lamačová ze Skaštic, nosi-
telka Zlatého kříže III. třídy. V červ-
nu 2011 se dostavila ke svému již
devadesátému odběru plné krve.
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Zprávy z nejsmutnějších
Život přináší také velmi bolestné stránky. V poslední době postihla náš Klub nenadálá

ztráta těch členů Klubu, se kterými jsme se ještě nedávno společně radovali z jejich optimis-
tického náhledu na svět. Ve velmi krátké době odešli navždy beze slova rozloučení – dne
16. května 2011 ve věku nedožitých 42 let paní Marie Štětinová z Počenic, 15. června
2011 ve věku nedožitých 62 let dlouholetý člen Klubu a náš dobrý kamarád  pan Jaroslav
Nebuželský z Rymic a do třetice všechny členy Klubu a širokou veřejnost zarmoutila
zpráva o nenadálém úmrtí čestného předsedy Klubu a člena Rady pana Adolfa Kalabuse.
Poslední jmenovaný byl zakládajícím členem Klubu v roce 1993 a jeho prvním předsedou
po dobu prvních 10 let. Nikomu nepřišlo ani na mysl, když jsme našemu čestnému předse-
dovi v dubnovém čísle letošního Zpravodaje přáli k jeho významnému výročí, že za dva
měsíce se s ním rozloučíme naposledy. Krutá rána osudu jej dne 18. června 2011 ve věku
75 let poslala tam, odkud není návratu.

Proto všichni, kteří jsme je znali, uchovejme si ve svých srdcích vzpomínku a památku na
všechny krásné okamžiky, které jsme s nimi za jejich života prožili. Nezapomeneme.

Za Radu Klubu JUDr. Josef Čech, předseda

Červnový pobyt u moře v Chorvatsku je minulostí. Část naší výpravy si ještě před odjezdem stihla
pořídit snímek do svého alba. Tak snad zase příští rok na Rabu na shledanou.
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Z pera našich čtenářů
Čas od času nám přece jen někteří naši členové

Klubu a čtenáři přispějí svou trochou do mlýna ně-
jakým tím příspěvkem, vesměs pozitivně laděným.
Nejinak je tomu i dnes, kdy jsme dostali od naší
členky klubu z Chropyně básnické ohlédnutí za
nedávným ozdravným pobytem v Beskydách. Tak
se chceme o její dílko s vámi všemi podělit. Tady je.

Óda na květnový pobyt
v Beskydách

V pátek odpoledne vyrážíme z velkoměsta
na turisticko-ozdravný pobyt,
provázeni sluncem i deštěm nám rychle uběhla
cesta,
s odhodláním moravskoslezskou Lysou horu
dobýt.

Večer se nesl v duchu zpěvu a tance
v rodinném penzionu Šance.

V sobotu ráno nás sluníčko budí
a vyrážíme na pěší túru s chutí.
Před námi se tyčí Lysá hora,
někdo hravě, někdo s obtížemi ji zdolá.

Někteří kráčí lehce a bez přestávky,
jiní pět kroků tam a jeden zpátky.
Musí se přece pokochat krásou přírody!
A nejsou to jen výmluvy?
Pod kopcem těch pár metrů
si možná někdo řekl - to neudýchám, tam já nejdu,
ale jiná cesta není.

A tam nahoře ten pocit z vítězství
u srdce hřeje, že dýcháme vzduch čerstvý.
Na cestě zpátky sejdeme se u Veličků
kde si dáme pivko a štamprličku.

Pozor, pozor, nejsme všichni!
Někdo se nám ztratil? Někdo chybí?
Vidíme ho! Škrábeš se do stráně Zdeněčku,
hoď tam prosím zpátečku!

Veškerá únava večer opadla
a nejedna nožička tanci opět propadla.
Nedělní ráno do slunného dne vstáváme
a majitelce penzionu na rozloučenou máváme.
Ještě nás čeká výstup na Štrambersků Trúbu,
že bolí nožičky?
Nevadí - hlavu vzhůru.
Ten výhled na okolní krajinu za to stojí
a žízeň chladíme v místním pivovarském zdroji.

Znaveni vracíme se domů,
pyšní na to, že zdolali jsme tak vysokou horu.

Část naší výpravy, která zdolala té-
měř 700 metrů převýšení na vrchol
Lysé hory (1323 m. n. m.). Snímek
z květnového pobytu dárců krve v
Beskydech.

A už teď se těšíme na další akci,
v tak dobrém kolektivu, jako byl na
Šanci.

A velké díky patří komu? Kdo ví?
No jistě, předsedovi.
Bez něj by tyto výlety nebyly
a my bychom se doma nudili.
Děkujeme ti Pepíku za čas, který
tomu věnuješ,
a těšíme se na další akce, které
plánuješ.

Autorka členka Klubu Ivana Smékalová.
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V listopadu opět do termálních lázní
Mosonmagyaróvár

Termín: sobota 12. listopadu 2011

Cena BUS: člen Klubu 280,- Kč, rodinný příslušník a cizí 380,- Kč.

Další životní jubilea našich členů
ve 2. pololetí 2011

V prvním vydání Zpravodaje jsme si připomněli kulatá jubilea členů Klubu, kteří slavili svá životní
výročí v prvním pololetí letošního roku. Pochopitelně nemůžeme zůstat dlužni blahopřání ani dalším,
které to do konce letošního roku ještě čeká. Určitě už nestihneme ty, kteří již svá jubilea slavili v měsíci
červenci a srpnu, tedy v období, kdy bylo zpracováváno tento klubový Zpravodaj. Sluší se alespoň
připomenout, aby věděli, že jsme na ně nezapomněli.

V první dekádě měsíce července oslavil šede-
sátiny pan Stanislav Rytíř z Kvasic a hned ve
druhé polovině měsíce srpna slaví abrahámoviny
paní Zdeňka Morongová z Hulína.

V měsíci září jakoby se roztrhl pytel s oslavenci.
První zářijový den slaví životní jubileum hned dva
naši členové - krásných padesát let paní Blanka
Tomaštíková z Kroměříže  a své šedesátiny pak
pan Bohuslav Karlík z Hulína. Během první
poloviny měsíce září slaví hned další dva šede-
sátníci - pánové Zdeněk Tichý z Kroměříže a
Svatopluk Pražák z Kojetína. Měsíc září pak
mezi oslavenci uzavírá nestárnoucí Josef Jane-
ček z Kroměříže. Ten se dožívá krásných 70 let.

V měsíci říjnu máme další dva oslavence. Pana
Jaroslava Šabatu z Roštína, který slaví 50 let
života a na sklonku měsíce října pak o deset let
více paní Dagmar Lukovská z Kroměříže. Lis-
topad pak patří posledním dvěma jubilantům. Nej-
prve své abrahámoviny oslaví paní Hana
Krajcarová ze Slavkova pod Hostýnem a šede-
sáti lety završí letošní jubilanty pan Zdeněk Va-
louch z Postoupek.

Všem jubilantům přejeme do dalších let
plné zdraví, pohodu a spokojenost a ještě
mnoho krásných let uprostřed svých nejmi-
lejších. A pochopitelně, že i mezi námi.

Vstupné cca 2 750,- Ft, nebo 9,50    si hradí účastník,
záloha 500 Ft nebo 2   na skříňku (záloha je vratná po
odevzdání klíče). Rodinné vstupné cca 26   .

Rezervace proti zaplacení zájezdu u předsedy Klubu na
tel.č. 603 764 254, 739 828 124 nebo v den odběru Út, ST
na Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a. s.

Bližší podrobnosti k nástupním  místům a odjezdu
BUS obdržíte v dostatečném předstihu před odjezdem.
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Kam za druhým letošním víkendovým
ozdravným pobytem?

Hotel Kahan, Horní Bečva
Termín: 7. – 9. října 2011
Doprava – společná BUS z Kroměříže , odjezd v pátek 7.října 2011
(sobotní a nedělní autobusový výlet)
Ubytování: dvoulůžkové, třílůžkové pokoje s přistýlkou, krytý bazén v hotelu v ceně pobytu,
Stravování: 2x polopenze, začátek v pátek 7. 10. 2011 večeří, ukončení neděle 9. 10. 2011 snídaní,
Cena: dospělá osoba 450,- Kč/den, dítě 3-14 let 360,- Kč/den, dítě do 3 let bez nároku na lůžko,
polopenze zdarma.
Doprava: společná BUS, příplatek za BUS – člen Klubu 120,- Kč, RP a ostatní 220,- Kč, děti do 14
let 120,- Kč.
Členům Klubu, kteří dosud nečerpali příspěvek

na jiný pobyt či akci v roce 2011, bude poskytnut
příspěvek na tento pobyt ve výši 300,- Kč. Pří-
spěvek bude odečten z ceny pobytu.

Rezervace se zálohou 500,- Kč na osobu u
předsedy Klubu na tel.č. 603 764 254,
739 828 124 nebo v den odběru Út, St na
Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice,
a. s.

*Bližší podrobnosti k programu, nástupním
místům a odjezdu BUS obdržíte v dostateč-
ném předstihu před odjezdem.

Podzimní jednodenní výlet v sobotu 22. října
do Polského Těšína a Ostravy

Rada Klubu připravila pro členy a rodinné příslušníky na sobotu 22. října jednodenní autokarový
výlet za nákupy do Polského Těšína s odpolední návštěvou Moravskoslezské metropole Ostravy.
Cílem bude národní kulturní památka hornický areál Landek, kde si můžeme prohlédnout jednak expo-
zici důlního záchranářství, seznámit se s historií a vývojem těžby uhlí a projít podzemní expozicí přímo
v důlních štolách. Vstupné do hornického muzea s prohlídkou všech expozic a fáráním do důlní štoly
bylo dohodnuto s vedením areálu na polovinu, tedy ve výši 75,- Kč/osobu.

Cena za BUS a vstupné do areálu Landek:
člen Klubu 225,- Kč, rodinný příslušník 325,- Kč,
(děti do 12 let 225,- Kč). V areálu Landek možnost
zakoupení oběda a občerstvení ve stylo-
vé havířské harendě.

Zájemci o tento jednodenní výlet se mohou hlá-
sit u předsedy Klubu JUDr. Josefa Čecha  tel.603

764 254, místopředsedy Klubu p. Václava Kucha-
ře tel. 721 349 108 a v den odběru krve Út, St na
TS Kroměřížské nemocnice. Cenu za zájezd je
nutno uhradit při přihlášení.

Bližší podrobnosti k nástupním  místům a
odjezdu BUS obdržíte v dostatečném před-
stihu před odjezdem.
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Zpravodaj
Klubu dárců krve
Kroměřížska.

Vychází
v srpnu 2011.

Neprodejné.

Telefon 603 764 254,
739 828 124

(předseda KDK).

Poslední sportovní turnaj letošního roku
V sobotu 24. září vás všechny srdečně zveme na již 4. ročník Memoriálu Milana Háčka ve hře

petanque. Hrají tříčlenná družstva o cenné medaile. Turnaj se koná již tradičně před sallou terenou
v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

Sraz účastníků a prezentace od 8.30 – 9.00 hodin, losování do tříčlenných družstev v 9.00 h,
zahájení turnaje v 9.15 hodin. Přihlásit se lze v den odběru Út, St na Transfúzní stanici Kroměřížské
nemocnice, a. s., u p. Novotného nebo na tel. 573 335 138, 603 764 254 u předsedy Klubu JUDr.
Josefa Čecha. Startovné 30,- Kč na člena družstva.

*Přijďte všichni, kdo toužíte vniknout do této francouzské kolektivní hry. Uděláte tak něco i pro své
zdraví a strávíte dopoledne uprostřed neopakovatelného sportovního zápolení a krásné přírody.

V případě extrémně deštivého počasí se turnaj  nekoná.
Rada Klubu

V prvním pololetí 2011 přispěli Zlín-
ský kraj a některá města Kroměřížského
regionu svými Granty na podporu čin-
nosti Klubu dárců krve Kroměřížska.

K ozdravnému pobytu v Chorvatsku neodmyslitelně patří každoroční výstup na pohoří Kamenjak kolem
jeskyně Jamina. Z vrcholu je nádherný výhled na okolní ostrovy severního Kvarneru.


