
3-2011

Zamyšlení před závěrem roku 2011
Nezadržitelně se blíží konec roku 2011. Od posledního členského zasedání to bude zase rok, kdy

budeme bilancovat naši klubovou činnost. Úderem věžních hodin  o půlnoci dne 31. prosince 2011
vstoupíme do dalšího, v pořadí již 19. roku naší činnosti. Nechce se tomu ani věřit, ale od založení
Klubu dárců krve v okrese Kroměříž v roce 1994 uplyne právě tolik let, kdy tehdy v okrese Kroměříž
náš Klub úspěšně zahájil svou činnost. Zařadil se tak po bok několika Klubů v České republice, které
se v té době soustředily pod Českým červeným křížem. Hlavním cílem Klubu bylo propagovat a šířit
myšlenku bezpříspěvkového dárcovství krve a získávat nové dárce krve v kroměřížském regionu.
V roce 1996 se pak náš Klub dárců krve registrací svých vlastních Stanov na Ministerstvu vnitra ČR
zařadil mezi celou řadu neziskových organizací v republice a od tohoto roku začal vyvíjet činnost jako
samostatné občanské sdružení, pod vlastním identifikačním číslem organizace (IČO) a samostatným
účtem u peněžního ústavu.

Nejenže se Klub svou bohatou činností a náplní využití volného času pro své členy v tomto již
téměř devatenáctiletém období stal největším Klubem dárců krve v České republice, ale hlavně
aktivním podílem při získávání nových dárců krve, zejména mezi mladou generací, napomáhá oddě-
lení Transfuzní služby a hematologie Kroměřížské nemocnice, a.s., zabezpečovat stálý přísun plno-
hodnotné krve, tolik potřebné pro nemocné spoluobčany. Můžeme říci, že z počtu cca 2700
registrovaných dárců krve našeho regionu je téměř každý šestý dárce krve členem našeho Klubu.
V konečném součtu to činí již 400 aktivních členů. Při bilancování nesmíme však nikdy zapomínat ani
na ty, kteří z našich řad odešli navždy a kteří mají velký podíl na tom, jak Klub v dnešní době
prosperuje. Nikdy na ně nezapomeneme.

Naše poděkování vždy v závěru roku patří také všem těm, kteří jakoukoliv měrou přispěli k dobrému
jménu Klubu a finančně naši činnost po řadu let podporují. Mám na mysli nejen Zlínský kraj a všechna
města kroměřížského regionu, ale řadu našich sponzorů, bez kterých bychom členské základně
nemohli nabídnout řadu aktivit, jež se staly trvalou součástí života Klubu. Poděkování bezesporu patří
i některým zdravotním pojišťovnám, bez jejichž spolupráce se dnes Klub neobejde.

Proto mi dovolte v závěru letošního roku 2011 poděkovat vám všem, kteří jakoukoliv měrou přispí-
váte k životaschopnosti našeho Klubu, za vstřícnost a podporu naší nedocenitelné činnosti. Do
příštího roku 2012 vám přeji pevné zdraví, pohodu a spokojenost, řadu osobních a pracovních
úspěchů a těším se na další spolupráci s vámi.

JUDr. Josef Čech, předseda Klubu
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Pozvánka na ples v roce 2012
 Klub dárců krve Kroměřížska vás srdečně zve na již tradiční

 
V I I I .  P L E S  D Á R CŮ  K R V E
v sobotu dne 25. února 2012 od 20 hodin
sál Psychiatrické léčebny v Kroměříži
 
Zahájení plesu ve 20 hodin, předtančení, k tanci a poslechu hraje
hudební skupina ESO, vedoucí  Josef Kuchař. Cena vstupenky
150,- Kč, cena místenky 50,- Kč.
 
Ruličková tombola, losování hlavních cen z čísel zakoupených vstu-
penek.

Občerstvení formou bufetu zajištěno.

Vstupenky v prodeji již od 3.
ledna 2012 a následně každé Út
a St od 06,00-08,30 h na oddě-
lení Transfúzní stanice a hema-
tologie Kroměřížské nemocnice,
a.s. Havlíčkova ul., 2. poschodí.
Rezervace vstupenek u předse-
dy Klubu JUDr. Josefa Čecha,
tel. č. 603 764 254 nebo 739 828
124, místopředsedy Klu-
bu Václava Kuchaře, tel.č. 721
349 108, členů Rady p. Úlehlo-
vé tel. č. 790 237 633, p. Kotibo-
vé tel.č. 777 331 669, případně
prodej v den konání Plesu u vstu-
pu do sálu PL v Kroměříži.

Srdečně zve Rada Klubu

 Prezence 16,00 – 17,00 hodin
 Zahájení, přivítání hostů
 Vystoupení předsedy Klubu
 a zhodnocení klubové činnosti za rok 2011
 Finanční zpráva o hospodaření Klubu
 za uplynulé období

 Ocenění členů Klubu za 50, 60, 70, 80, 90
 a 100  jubilejních bezplatných odběrů
  plné krve
 Vystoupení hostů
 Přijetí usnesení, závěr pracovní části.

Občerstvení zajištěno. Na výročním shromáždění lze uhradit členský příspěvek
na rok 2012.

Pozvánka pro členy Klubu na
 

Výroční shromáždění 2012
v pátek 20. ledna 2012 od 17 hodin
v sále Sokolského domu, tř. 1. máje 214, Kroměříž

 

Konečně tu máme své webové stránky
 
Dne 1. října 2011 je nám podařilo uvést do činnosti naše klubové webové stránky. Povedlo se to, o

čem jsme již uvažovali a usilovali několik let. Za cíl jsme si stanovili zviditelnit oč v naší, pro společnost tak
potřebné činnosti usilujeme, průběžně seznamovat klubovou základnu i širokou veřejnost s tím, co se
nám již řadu let v naší práci daří a seznámit vás všechny s připravenými možnostmi využití volného
času, kterému věnujeme čím dál tím větší pozornost.
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Poslední letošní ozdravný pobyt
v hotelu Kahan na Horní Bečvě

 V pátek 7. října v 16 h jsme se všichni účastníci
ozdravného pobytu sešli s dobrou náladou u au-
tobusu a vyrazili z Kroměříže směr Moravskoslez-
ské Beskydy. Cílem tentokráte byl hotel Kahan na
Horní Bečvě, ve kterém jsme byli již několikrát. Po
příjezdu na hotel jsme se ubytovali a po dobré
večeři se někteří vyžívali v hotelovém bazénu,
ostatní využili večerní procházky po okolí nebo
poseděli u dobrého moku.

V sobotu ráno jsme vyjeli přes Bumbálku na Slo-
vensko do Turzovky a nedaleké dědinky Korňa.
Autobusem jsme vyjeli na parkoviště na horu Živ-
čák, a odtud procházkou v dešti k poutnímu místu
Živčáková, proslulému také jako slovenské Lurdy.
Zde jsme si prohlédli kapli a okolí poutního místa. Na
zpáteční cestě jsme se zastavili na oběd v Penzionu
Kriváň. Spokojení z vydařeného výletu odjíždíme
zpět na hotel Kahan, kde nás čeká dobrá večeře a
po ní kulturní hudební večer. K tanci i poslechu hrál
náš dlouholetý příznivec Herbert Novotný.

V neděli po předání pokojů a vydatné snídani od-
jíždíme na parkoviště na Pustevny a v mlze vyráží-
me na krátkou procházku k soše Radegasta. Někteří
šlapou dál až na sám vrchol Radhoště. Během vy-
cházky nás zastihla malá sněhová vánice, proto jsme
se rychle uklidili do útulně vytopené Koliby na Pus-

tevnách. Jízdu dolů lanovkou do Ráztoky jsme si
v tomto nevlídném počasí raději rozmysleli. Po men-
ším občerstvení jsme nastoupili do autobusu a příjem-
ně unaveni vyrazili k domovu plni hezkých zážitků.
Členové Klubu dárců krve a jejich rodiny se

určitě těší na další ozdravné pobyty v roce 2012.
Autoři: Dagmar Úlehlová a Václav Kuchař

Za aktivního přispění pana Oldřicha Navrátila, dlouholetého člena klubu, který stránky založil a
spravuje, předsedy klubu JUDr. Josefa Čecha, který stránky aktualizuje a dalších členů, kteří se starají
o přísun fotografií do naší fotogalerie, jmenovitě pana Václava Kuchaře a Petra Lupínka, máte možnost
posoudit, zda se nám náš cíl podařilo splnit.

Na těchto stránkách najdete aktuální dění v Klubu, budete se moci vrátit pomocí archivu zpět, případně
si stahovat potřebné nabídky akcí, či jiné dokumenty. Prostřednictvím stránek se pak budete moci i na
jednotlivé akce přihlašovat. Pochopitelně pro ty členy klubu, kteří dosud nevlastní PC a nemohou se
prostřednictvím Internetu na stránky podívat, budeme naše aktivity i nadále nabízet prostřednictvím tištěné-
ho klubového Zpravodaje a na vývěsce Klubu na Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s.

Přínosem každých, tedy i našich webových stránek je především dostupnost informací a jednodu-
chost komunikace. Můžete tak i svojí měrou přispívat k dobrým nápadům na další využití volného času
nejen nás, členů, ale i našich rodin. Budeme velmi rádi, když nám napíšete své postřehy, neboť každý
nápad či podnět může Radě klubu pomoci v naplňování našich záměrů.

Těšíme se i na váš kritický pohled a každou připomínkou se budeme zabývat. Přesto doufáme, že se vám
se budou líbit, že si mezi vámi najdou své místo a uděláme vše pro to, aby tyto www stránky byly čím dál
zajímavější. Jestli a jak se nám to podařilo, necháváme na vás. Věříme, že je přijmete za své.

Adresa našich webových stránek je: www.kdk.kromeriz.cz         JUDr. Josef Čech, předseda

Část naší výpravy před kaplí
na Živčákové (poutní místo
na Slovensku - Turzovka.
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Kdo neplatí členské příspěvky?
Ve druhém vydání Zpravodaje letošního roku jsme upozornili všechny členy Klubu, kteří dosud

neuhradili členský příspěvek na rok 2011, že koncem roku při vydání dalšího čísla Zpravodaje zveřej-
níme jména těch členů, kteří si svou povinnost vůči Klubu dosud nesplnili. Termín na zaplacení příspěvku
pro rok 2011 byl do 30. 4. 2011, prodloužený do konce května t.r.

Dlužníci za rok 2011: Miroslav Cagášek, Luděk Cuták, Huličník Vratislav, Hynčica Ondřej, Chytrý
Lukáš, Jará Simona, Navrátil Tomáš, Řach Stanislav, Svozílková Radomila, Wichtora Jaroslav.

Jsou i takoví, kteří si neplatí členský příspěvek už dva roky (za rok 2010 a rok 2011). S těmito členy
se budeme muset rozloučit a Rada navrhne zrušení jejich členství v Klubu. O zrušení členství rozhodne
výroční shromáždění členů Klubu v lednu 2012.

Dlužníci za dva roky členství: Bergerová Simona, David Karel, Galovič Pavol, Navrátil Michal,
Novotný Marek, Vojvodík Jiří, Zajíc Václav a Zapletal Radek.

Poslední termín k zaplacení členského příspěvku pro všechny je do 15. 12. 2011. Uhradit
tento příspěvek lze vždy v odběrové dny Út, St na Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s., u
předsedy Klubu na příjmový doklad nebo převodem z účtu na účet Klubu 153444868/0300, variabilní
symbol je číslo členského průkazu (např. 0272 apod.). O platbě na účet Klubu vždy kontaktujte předse-
du Klubu.

V případě nejasností kontaktujte předsedu Klubu na tel.č. 603 764 254 nebo 739 828 124, případně
e-mailem na adresu : klubdarcukm@seznam.cz nebo klubdarcukm@centrum.cz.

Chystáme pro vás v roce 2012
Protože se nezadržitelně blíží závěr letošního roku, Rada klubu vám už dnes nabízí některé

z připravovaných akcí na rok 2012. O dalších akcích budete vždy informováni jednak prostřednic-
tvím webových stránek našeho Klubu, v dalších vydáních klubového Zpravodaje a průběžně také
na klubové vývěsce umístěné na Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s. V tomto vydání vám
nabízíme jednu zimní akci v počátku roku a dva další připravované ozdravné pobyty u moře v roce
2012, tentokráte oba v Chorvatsku.

 Pěší výstup Sv. Hostýn-Rusava – so-
bota 4. 2. 2012

Rada Klubu organizuje podle plánu činnosti v
roce 2012 první akci. Zveme všechny členy Klu-
bu a rodinné příslušníky na náš první výlet do
Hostýnských vrchů.

Odjezd z vlakového nádraží v Kroměříži spo-
jem v 9.21 hodin, možno přistoupit v Hulíně 9.29,
v Holešově 9.37 - příjezd do Bystřice pod Hostý-
nem v 9.49 hod. Dále BUS z Bystřice p/H odj.
10.00 hodin směr Svatý Hostýn nebo pěší vý-
stup, posezení u kávy a čaje v chatě Ovčárna na
Sv. Hostýně. Dále po doplnění nezbytných teku-
tin pěší přesun na Rusavu (Hořansko) přes Gra-

py-cca 5 km, konec pěší túry v útulné restauraci
na Hořansku. 

Odjezd z Rusavy BUS směr Kroměříž
 odj. Rusava Hořansko v 16.45 hodin, zast. Ru-
sava ZŠ 16.48 hodin, zast. Rusava kino v 16.52
hodin,  zast. Hlinsko pod Hostýnem 17.03 - přípoj
na vlak směr Bystřice pod Hostýnem v 17.26 ho-
din.

BUS příjezd do Kroměříže 17.45 hodin, přípoj
vlak směr Kojetín v 19.37 hodin, přípoj BUS směr
Chropyně v 19.35 hodin.

Zveme všechny členy Klubu a příznivce.

Zimní vybavení venkovní i vnitřní sebou.
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  Chorvatsko-ostrov Rab, kemp San Ma-
rino - zařízené stany (desetidenní pobyt)

Termín : 22. 6.– 1. 7. 2012
Cena s CK Victoria je smluvní, pro rok 2012 činí

3.650,- Kč, dítě do 12 let 3.350,- Kč. Rozhodující
pro posouzení věku dítěte je den odjezdu. V ceně
je již zakalkulován příplatek za přistavení BUS do
Kroměříže, který činí 140,- Kč/osobu a příslušné
turistické taxy.

Bližší informace u předsedy Klubu na tel.č.
603 764 254, 739 828 124  nebo e-mail: klubdar-
cukm@seznam.cz, klubdarcukm@centrum.cz

Zálohu ve výši 2000,- Kč na osobu je nutno
zaplatit spolu s přihláškou nejpozději však do
10. 12. 2011, doplatek do celkové ceny zájez-
du do 28. února 2012.

Pro tento zájezd je objednán pouze jeden auto-
bus (12 stanů), přihlášky budou registrovány po-
stupně do naplnění počtu 49 míst.

4. ročník Memoriálu Milana Háčka
v pétangue je již minulostí

 Chorvatsko-Murter , kemp Lovišča – za-
řízené stany (desetidenní pobyt)

Termín: 24. 8.– 2. 9. 2012
Cena s CK Victoria je smluvní, pro rok 2012 činí

3.600,- Kč, dítě do 12 let 3.300,- Kč. Rozhodující
pro posouzení věku dítěte je den odjezdu. V ceně
je již zakalkulován příplatek za přistavení BUS do
Kroměříže, který činí 140,- Kč/osobu a příslušné
turistické taxy.

Bližší informace u předsedy Klubu na tel.č.
603 764 254, 739 828 124  nebo e-mail: klubdar-
cukm@seznam.cz, klubdarcukm@centrum.cz

Cena je splatná najednou bez záloh, nejpoz-
ději do 30. 4. 2012.

Pro tento zájezd je objednán pouze jeden auto-
bus (12 stanů), přihlášky budou registrovány po-
stupně do naplnění počtu 49 míst.

 Ve slunečném podzimním sobotním dopoledni
dne 24. září se konal v krásném prostředí Podzá-
mecké zahrady v Kroměříži již 4. ročník turnaje
tříčlenných družstev ve hře  pétanque, organizo-
vaný každoročně jako Memoriál Milana Háčka.
Tento turnaj organizuje Rada Klubu tradičně již
několik let jako vnitřní turnaj pro členy Klubu o
cenné medaile.

Po nástupu všech účastníků a zahájení předse-
dou Klubu byli účastníci rozlosováni do tříčlenných
družstev. Začal lítý sportovní boj, hrál každý
s každým a každá hra se hrála do 13 bodů. Po
ukončení turnaje byla na slavnostním nástupu
všech zúčastněných dekorována krásnými me-
dailemi tři vítězná družstva.

Výsledky turnaje
1. místo – zlaté medaile - Jarmila Píchalová, Zde-

něk Novotný, Pavel Novotný,
2. místo – stříbrné medaile - Anna Stloukalová,

JUDr.Josef Čech, ing.Jiří Schmied,
3. místo – bronzové medaile - Svatopluk Pra-

žák, Petr Lupínek, Josef Tomek.
Všichni účastníci se již těší na 5. ročník Me-

moriálu Milana Háčka, který se bude opět konat
v září roku 2012.

Autor článku:Pavel Jarský
 
Foto :  vítězové 

Zlaté družstvo 4. ročníku Memoriálu Milana
Háčka v pétanque.
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Byli jsme v Polském Těšíně a v hornickém
areálu na Landeku

 
Rada klubu připravila pro členy a

rodinné příslušníky na sobotu 22. říj-
na jednodenní autobusový výlet do
Polského Těšína s odpolední návště-
vou národní kulturní památky hornic-
kého areálu Landek v Ostravě-
Petřkovicích.

V časných ranních hodinách se
z Masarykova náměstí v Kroměříži
vydáváme směrem do Polského Tě-
šína. Po zaparkování autobusu máme
necelé 4 hodiny na nákupy. Prochá-
zíme tržištěm a nakupujeme od potra-
vin přes šatstvo, boty, ale taky svíčky
a věnečky na blížící se Dušičky. Po
poledni nasedáme do autobusu směr
Ostrava, kde nás čeká prohlídka v
hornickém areálu na Landeku.

První naše kroky v areálu míří na oběd do stylové havířské harendy Barborka, kde po doplnění
kalorií a nezbytného dodržení pitného režimu jsme přivítání ředitelem hornického areálu Landek.  První
kroky míří do pietní místnosti důlních záchranářů, kteří položili své životy při záchraně životů horníků
v celé historii dolů nejen na Ostravsku. Tady také pokládáme na důlní vozík kytici květů k uctění památky
všech obětí. Přecházíme k těžní věži a pak už jen postupně nastupujeme do klece a sjíždíme do důlních
prostor. Zde nám průvodce řekl něco o historii tohoto dolu a my postupně procházíme jednotlivými
důlními pracovišti a s úctou k hornické profesi obdivujeme nejen práci horníků v podzemí, ale vnímáme
plnými doušky jednotlivá zařízení pro těžbu a dopravu uhlí. Jen pro představu, uhelné sloje v tomto dole
se pohybovaly od 50 cm do jednoho metru. Po hodinové prohlídce vyjíždíme klecí na povrch, oboha-

ceni o řadu nových poznatků, které nám
před návštěvou dolu byly naprosto cizí.
Následuje pak prohlídka  expozice důlní-
ho záchranářství, kde si prohlížíme první
kahany, historické i současné dýchací
přístroje a veškeré vybavení na zajištění
záchrany horníků v případě mimořád-
ných události. Jsme překvapeni v jakých
podmínkách byli horníci schopni vůbec
pracovat.

V 17 hodin sedáme do autobusu a mí-
říme domů. Všichni ve zdraví vystupuje-
me v Kroměříži, loučíme se a jdeme zase
každý jinam. Byl to opravdu pěkný zá-
jezd.

Autor: Pavel Jarský

Čekání u klece před jízdou do
podzemní expozice na Landeku.

Místopředseda
klubu Václav Ku-
chař po vyfárání
neskrýval obdiv
nad důlními pra-
covišti.
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Koho oceníme na výročním shromáždění
v lednu 2012?

V prvním a druhém vydání Zpravodaje Klubu 2011 jsme zveřejnili jména těch členů Klubu, kteří
v letošním roce 2011 absolvovali svůj jubilejní odběr plné krve. Dnes přinášíme jména všech členů
Klubu, kteří budou za tyto jubilejní odběry oceněni na výročním shromáždění dne 20. ledna 2012.
Pokud v období od vydání 3. čísla Zpravodaje do 31. 12. 2011 přibudou do tohoto seznamu ještě
někteří další jubilanti, zařadíme je do seznamu oceněných dodatečně.

Za 50 bezpříspěvkových odběrů plné krve
budou oceněni:

Blanka Hošťálková - Holešov, Zdeňka Šťastná
- Tučapy, ing.Zdeněk Tvrdoň - Bezměrov, Petr
Kocián - Počenice, Roman Navrátil - Trávník, Jiří
Apolenář - Kroměříž, Ivo Šácha - Lubná, Franti-
šek Icela - Holešov, Petr Cikánek – Hulín.

Za 60 bezpříspěvkových odběrů plné krve
budou oceněni:

Břetislav Mišurec - Chropyně, Zbyněk Pavel-
ka, Otakar Droběna a Josef Švestka - Hulín, Lu-
bomír Hradílek - Bystřicep/H., Jarmil Bleša -
Morkovice-Slížany, René Pořický - Kroměříž a
Jaroslav Kotas – Bílavsko.

Za 70 bezpříspěvkových odběrů plné krve
budou oceněni:

Jindřich Zicháček - Bystřice p/H., Petr Krato-
chvíl - Martinice, Stanislav Jakša - Zborovice, Jin-
dřich Klimeš - Kroměříž, Karel Gazdoš - Lechotice,
Jiří Filipčík – Hulín.

Za 80 bezpříspěvkových odběrů plné krve
budou oceněni:

Pavel Takáč a Jaroslav Vilímek - Hulín, Květo-
slava Skácelová - Zborovice, Antonín Procházka
- Hoštice, Jaroslav Pavelec - Blazice, JUDr. Vladi-
mír Martínek a Alois Valenta - Holešov, František
Jakša - Tetětice, JUDr. Jozef Sieklik a Radek Sul-
dovský – Kroměříž.

Za 90 bezpříspěvkových odběrů plné krve
budou oceněni:

Zdeňka Lamačová - Skaštice, Josef Tomek -
Pavlovice u Kojetína, Josef Zimmermann a Vladi-
mír Majdloch - Hulín, Václav Kuchař - Chropyně,
Zdeněk Novotný, ing.Jaroslav Kovář a František
Buksa – Kroměříž.

Za 100 bezpříspěvkových odběrů plné krve
budou oceněni:

Milan Komínek a ing. Zdeněk Frýbort - Kromě-
říž, Jaroslav Šabata - Roštín.

Pozvání na výroční shromáždění obdrží všichni
jmenovaní osobním dopisem předsedy Klubu
v dostatečném předstihu.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Druhá listopadová sobota patřila posezení v prohřátém bazénu termálních lázní v maďarském
Mosonmagyaróváru.
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Zpravodaj Klubu dárců krve
Kroměřížska.
Vychází v listopadu 2011.
Neprodejné.
Telefon 603 764 254,
739 828 124  (předseda KDK).

V roce 2011 díky grantům měst, da-
rům sponzorů a příspěvkům některých
zdravotních pojišťoven mohl klub or-
ganizovat řadu akcí pro dárce krve.

Naše lípa roste už deset let
 
Na den a hodinu přesně, ve čtvrtek 20. října 2011 v 16 hodin se členové Rady a někteří další členové

Klubu sešli u své lípy v Podzámecké zahradě v Kroměříži, kterou právě zástupci Klubu před deseti lety
zasadili za Pompejskou kolonádou jako strom Milénia. A protože 20. říjen slavíme jako Den stromů, připili
přítomní své lípě k svátku jak jinak, než šampaňským.

Snímkem se vra-
címe k této udá-
losti. Všichni čle-
nové našeho Klu-
bu dárců krve
Kroměřížska lípě
určitě přejí, aby
rostla a mohut-
něla pro radost
dalších generací
a vytrvala nejmé-
ně  tisíc let.

Foto:
Jarmila Kuncová
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