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19. výroční shromáždění členů Klubu 
je již minulostí

Čas nelze zastavit a z jubilejního 20. roku činnosti a trvání Klubu dárců krve v kroměřížském 
regionu jsme již ukrojili první čtvrtinu. Několikaměsíční přípravy v závěru loňského roku a letošní 
lednové výroční shromáždění členů Klubu, v pořadí již devatenácté, je již minulostí. Přesto bylo 
uplynulé výroční shromáždění letos něčím významným. Mezi hosty jsme přivítali nejen hejtmana 
Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a prezidenta Českého červeného kříže RNDr. Marka 
Jukla, ale z jejich úst jsme si vyslechli slova ocenění za naši nezastupitelnou humánní činnost 
v dárcovství krve, jakou vyvíjíme v kroměřížském regionu nepřetržitě od roku 1993. Tato slova 
uznání potěší, ale zároveň zavazují. Být tam, kde je nás stále třeba, pomoci těm, kteří na naši 
krev čekají a kterým zachraňujeme to nejcennější – lidský život. Opět jsme ocenili členy Klubu za 
vícenásobné odběry plné krve, od 50 až po 100 odběrů, kterých dosáhli v uplynulém roce 2011.  
A kulatých jubilantů, co do počtu odběrů krve, rok od roku přibývá. Nezadržitelně se magické 
hranici 100 odběrů plné krve přibližuje  dalších 8 členů Klubu. Také kulturní a jiné aktivity při 
využití volného času členů našeho Klubu nabírají podle ročního plánu obrátky naplno. Počátek 
roku 2012 jsme přivítali vskutku opravdovým zimním turistickým výšlapem na Svatý Hostýn a 
Rusavu, před pár dny se téměř 100 účastníků vrátilo z maďarského Mosonmagyaróváru z termál-
ních lázní, připravují se 2 sportovní turnaje, zájezd do Moravskoslezského národního divadla na 
Polskou krev a pomalu již dostává formu první ozdravný pobyt v měsíci květnu na horském hotelu 
Súkenická ve Vsackých Beskydech. Navíc 60 členů Klubu a jejich rodinných příslušníků si už 
pomalu připravují cestovní doklady na svůj první červnový ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku. 
No a vidíte, už jsme v polovině roku, ani jsme se nenadáli. A pak, že ten čas neletí. 

Chtěl bych využít prvního letošního čísla Zpravodaje také k tomu, abych vám všem, členům 
Klubu a vašim rodinám popřál, aby ten letošní rok byl pro vás všechny alespoň takovým rokem, 
jaký byl ten minulý. Popřát vám pevné zdraví, optimismus a spokojenost ve vašem osobním životě. 
Klubu pak přeji, aby vše, co má v plánu se podařilo, abychom do toho příštího- jubilejního 20.roku 
vstoupili hrdě s vědomím, že naši členové-dárci krve neustanou v úsilí o dobrovolné dárcovství 
krve tak, aby Transfusní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s. nikdy nechyběla tato dosud ničím 
nezastupitelná životadárná tekutina, kterou naši nemocní spoluobčané tolik potřebují.

JUDr. Josef Čech, předseda
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Rada Klubu připravila pro své členy a rodinné příslušníky letošní první zájezd do Moravskoslez-
ského národního divadla v Ostravě v sobotu 28. dubna 2012, začátek v 18.30 hodin

Životní jubilea v prvním pololetí 2012
Čas každému z nás neúprosně běží a tak 

i v letošním roce  řada našich členů oslaví 
svá kulatá životní jubilea. Pochopitelně, že 
někteří již od počátku roku 2012 svá jubilea 
řádně a v pohodě oslavili, řada jich však na 
svůj den teprve čeká. A kdo, že to mezi ně 
patří? Abrahámoviny oslavili hned v prvním 
měsíci letošního roku Miroslav Morong z 
Hulína, v měsíci březnu pak Ludmila Ptáční-
ková z Břestu a Jaroslav Kotas z Bílavska.  
Šedesát let uplynulo také od narození  hned 
tří jubilantů – v měsíci únoru Bronislavy 
Albrechtové z  Morkovic a Vojtěcha Jurčíka  
z Holešova, v měsíci březnu pak Petra Kra-
tochvíla z Martinic. A aby jubilantů v počátku 
roku nebylo málo, krásné sedmdesátiny 
oslavila také v únoru paní Blanka Knapová 
z Kroměříže.

Také měsíc duben je bohatý na životní jubi-
lea. V tomto měsíci  se určitě očekávají veliké 

oslavy v Roštíně, kdy 50 –ti leté  jubileum oslaví 
oba manželé Leona a František Valáškovi, 
ke kterým v poslední dekádě měsíce dubna 
přibudou hned dvě určitě tělem i duší mladé 
padesátnice z Kroměříže - paní Libuše Kli-
mešová a Blanka Pavlíčková. V tomto měsíci, 
jakoby se s jubilanty roztrhl pytel, oslaví také 
své šedesátiny pánové Miloslav Pecina ze 
Zborovic, ing. Jiří Procházka z Nětčic a Jiří 
Apolenář z Kroměříže.

A aby toho nebylo ještě málo, krásné životní 
jubileum oslaví ještě v dubnu bývalá chropyň-
ská ředitelka ZŠ paní Jaroslava Pospíšilová, 
které čas odměřil již 80 let života. 

Sluší se také připomenout, koho že to čeká 
ještě do konce 1. pololetí. Nezadržitelně se 
blíží v měsíci květnu oslava abrahámovin 
Josefu Matuštíkovi z Troubek a šedesát let 
života oslaví JUDr. Jozef Sieklik z Kroměříže. 

KAM ZA KULTUROU?

Oskar Nedbal Polská krev
Nejpopulárnější opereta v Česku.
Cena pro člena Klubu 250 Kč, RP a ostatní účastníci 
350 Kč (v ceně je zahrnuto zlevněné  vstupné 155 Kč 
a náklady na dopravu autobusem  - členové Klubu           
95 Kč, RP a ostatní 195 Kč).
Odjezd autobusu v sobotu 28. dubna 2012 v 15 ho-
din - Chropyně- náměstí, dále zastávky 15.10 hodin 
Masarykovo nám. Kroměříž ( před Justiční akademií ), 
15.25 hodin Hulín náměstí, návrat zpět po stejné trase. 
Zastávka po cestě. Prodej a rezervace vstupenek u 
předsedy Klubu JUDr. Čecha,  místopředsedy Klubu 
p. Václava Kuchaře a členky Rady p. Úlehlové.  Prodej 
vstupenek také v den odběru Út, St na TS Kroměřížské 
nemocnice, a.s. u předsedy Klubu. 

Srdečně zve Rada Klubu
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STŘ ÍPKY Z  KLUBOVÉHO Ž IVOTA
Dvakrát padesátníkem 

Málokomu z nás se poštěstí, aby se člověk 
během 14 dnů stal dvakrát padesátníkem. 
A přece mezi členy Klubu takového člověka 
máme. Není to nikdo jiný, než dnes již dlouhole-

tý člen našeho Klubu Miroslav Morong z Hulína. 
Nejenže koncem ledna 2012 oslavil své kulaté 
životní jubileum, ale navíc během necelých 
čtrnácti dnů nastavil svou paži k jubilejnímu 
padesátému odběru plné krve, kde jinde než na 
Transfuzní stanici kroměřížské nemocnice, a.s. 
Tento odběr absolvoval 7. února. A tak se sluší 
dvojnásobně poděkovat a popřát do dalších 
let pevné zdraví, duševní klid, spokojenost a 
pohodu uprostřed jeho rodiny. Přece jen má ale 
pan Morong co dohánět. Nemyslíme tím, aby 
mu rychleji plynul čas, ale v něčem je přece jen 
jeho manželka paní Zdeňka Morongová vždy 
o prsa vpředu. Jak životním jubileem, tak i v 
počtech odběrů krve. Ta životní jubileum osla-
vila v loňském roce a k jubilejnímu 50. odběru 
se dostavila již v červnu 2010. Oběma našim 
členům ještě jednou děkujeme. 

Daruje celá rodina
Pod tímto sloganem se neskrývá nikdo jiný, 

než opět dlouholetí členové Klubu. Po rodině 
Huličníkových z Dřínova, z nichž někteří již 
opustili členskou základnu, rodině Jurčíkových 
a Marečkových z Holešova a řadě dalších, 
jejichž všichni rodinní příslušníci patří ke 
stálým bezpříspěvkovým dárcům krve, se na 

Miroslav Morong z 
Hulína při svém ju-
bilejním padesátém 
odběru krve.

Rodina Valníčkova 
a Vávrova se opět 
sešla na TS v Kromě-
říži ke společnému 
odběru krve.
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první pomyslnou příčku co do počtu členů jedné rodiny 
vyhoupla rodina Valníčkova a Vávrova z Troubek. Mezi 
členy této dárcovské rodiny patří nejen rodiče Antonie 
a Radek Valníčkovi, dcera Karla Vávrová s manželem 
Martinem, ale také Martinův bratr František Vávra  a 
švagr Zdeněk Kubíček. Tato šestice daruje svou krev 
pravidelně a všichni se pokud možno scházejí v jeden 
den na Transfuzní stanici. Také jim všem  patří naše 
úcta a obdiv.  A že jim to společně na fotografi i sluší, o 
tom není pochyb.

Tak je nás zase o pár více
Nezasvěcený by si myslel, že přibylo členů Klubu. V 

podstatě má sice pravdu, ale na to, že se stanou možná 
jednou dárci krve a členové Klubu, na to si musíme ještě 
minimálně 18 let počkat. Jde totiž o nedávno narozená 
dvojčátka Davídka a Terezku Bartoňovy, která spatřila 
světlo světa ve středu 25. ledna. Šťastnou maminkou 
je dlouholetá členka Klubu Marie Trvajová. A ještě 
doplníme váhy a míry – Davídek 2770 gramů, míra 
43 cm, Terezka  sice na váze 2420 gramů, ale o 3 
cm delší než bráška.

Tak ať vám, šťastní rodičové, ta vaše miminka 
rostou ve zdraví a kráse. To vám všem přejí vaši 
přátelé z Klubu. S gratulací se připojuje celý personál 
Transfusní stanice Kroměřížské nemocnice, a.s.

Střípky sesbíral: JUDr. Josef Čech, 
předseda Klubu

Ani letos v únoru nechyběl panel klubu 
na výstavě neziskových organizací v 
Knihovně Kroměřížska.

Mezi hosty devatenáctého výročního 
shromáždění v lednu byl také hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.

Ocenění členové klubu za devadesát 
bezpříspěvkových odběrů krve. Zleva: 
Zdeněk Novotný, ing. Jaroslav Kovář, 
František Buksa, Zdeňka Lamačová a 
Josef Tomek.
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Sedm statečných
(Reportáž  z  pěšího výšlapu na Svatý Hostýn a Rusavu  dne 4. 2. 2012)

Přes třeskuté mrazy, které celou Českou republiku postihly během měsíce ledna a v úno-
ru 2012, se nevelká skupinka členů Klubu vydala v sobotu 4.února 2012 na pěší výšlap na 
Svatý Hostýn a Rusavu. Akce byla plánovaná jako každoročně k zahájení akcí Klubu v tomto 
kalendářním roce. Některé členy Klubu a příznivce odradily vysoké holomrazy a na poslední 
chvíli svou účast zrušili, ale tato malá skupinka, vyzbrojena teplým oblečením, šály a čepicemi,  
jakož-i nezbytnými hřejivými tekutými doplňky, se přece jen sešla první únorovou sobotu na 
kroměřížském nádraží. Tři kroměřížské zástupce doplnili  na nádraží v Hulíně a Holešově další 
účastníci a po příjezdu do cílové stanice nás netrpělivě vyhlížel v Bystřici pod Hostýnem také 
jediný zástupce tohoto města. Tak se skupinka rozrostla na sedm statečných. Šest z této malé 
výpravy se vydalo pěšky na vrchol Sv.Hostýna a jediná účastnice využila autobusového spojení 
k tomu, aby včas zajistila pro nás, pěší turisty, útulné a vytopené prostředí Penzionu Ovčárna. 
Tam také tato malá skupinka zhruba po hodině a čtvrt dorazila. Po nezbytném doplnění tepla z 
místního krbu, zahřátí se na provozní teplotu a nezbytné fotodokumentaci jsme se vydali vstříc 
další etapě pěšího výšlapu. Cílem byla Rusava-Hořansko. A aby se mráz, který přes prokukující 
sluníčko na vrcholu Sv.Hostýna dosahoval téměř -20 stupňů  nedostal až na holou kůži, bylo 
rozhodnuto doplňovat průběžně halúzkovou jak na Bukovině, tak Grapech a postupně pak při 
sestupu k cíli - hospůdce U Hradilů.

Tam jsme také kolem půl třetí odpoledne všichni š’tastně dorazili. Odměnou nám všem nebylo 
jen útulné prostředí malé hospůdky, ale také hezký pocit z toho, že jsme překonali sami sebe a ne-
vzdali se bez boje 
nástrahám mrazi-
vého počasí. Všich-
ni se shodli na tom, 
že to byl vskutku 
pěkný výlet. Před 
pátou hodinou od-
polední jsme trochu 
unaveni nastoupili 
do autobusu, který 
nás dovezl zpět do 
svých domovů. Ur-
čitě má dnes všech 
sedm statečných na 
co vzpomínat. Ne-
zbytným doplňkem 
této reportáže je i 
přiložená fotodoku-
mentace.
JUDr. Josef Čech, 

účastník pěšího 
výstupu

Krátké zastavení sedmi účastníků 
pěšího výšlapu na Sv. Hostýn - Ru-
savu. Za fotoaparátem Jiří Beránek 
z Bystřice pod Hostýnem.
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Na samém konci hřebene Vsackých Beskyd, ve styku s horskými hřebeny Moravskoslezských 
Beskyd a Javorníků, se nachází ve výšce 930 m.n.m. horský hotel Súkenická. Z hotelu se nabízí 
nádherné výhledy - na jedné straně se tyčí Radhošť, Tanečnice, Kněhyně, Smrk, Lysá hora           
(1 323 m.n.m.) a Travný, na druhé straně, z nově vybudované rozhledny, lze spatřit celý hřeben 
Javorníků a za dobré viditelnosti i Malou Fatru s Rozsutcem a štíty Roháčů.
A právě na tento horský hotel směřuje náš první letošní pobytový zájezd, určený členům Klubu 
a jejich rodinám. Pobyt je orientován na pěší turistiku a nedělní autobusový výlet.

Termín: 25. – 27. 5. 2012 (pátek-neděle s polopenzí)
Cena  za ubytování:
• dospělá osoba, lůžko, polopenze 480 Kč/den
• dítě 3-12 let, lůžko, polopenze 320 Kč/den
• dítě do 3 let bez lůžka, polopenze zdarma 
V ceně ubytování pro osobu starší 18 let je již zakalkulován rekreační poplatek za 2 dny pobytu.                                             
Doprava BUS: příplatek na dopravu člen Klubu 150 Kč, rodinní příslušníci 250 Kč, děti do 

12 let 150 Kč. Pravděpodobný odjezd BUS v pátek 25. května 2012 v 16 hodin z Masarykova 
náměstí v Kroměříži. Další nástupní místa budou upřesněna podle skladby účastníků.           
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 Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s., doplatky v místě 
pobytu v pátek po příjezdu na hotel.
Členům Klubu, lze poskytnout na tento ozdravný pobyt příspěvek ve výši 300 Kč. Příspěvek 

bude odečten z ceny za ubytování. Příspěvek může člen Klubu čerpat pouze 1x na některou z 
plánovaných pobytových akcí v roce 2012.                                      JUDr. Josef Čech, předseda

V květnu 2012 
do Vsackých Beskyd

NEPŘEHLÉDNĚTE! Další víkendový ozdravný pobyt připravujeme v termínu 
14.-16. září 2012 na Penzionu Kriváň v obci Korňa/Slovensko. 
Sledujte na www.kdk.kromeriz.cz a na vývěsce na TS Kroměřížské nemocnice, a.s.
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Již v pořadí VIII. ples dárců krve je za námi
Sobota 25. února 2012 patřila již tradičně největší společenské události našeho Klubu. V 

sále Psychiatrické léčebny v Kroměříži se konal další,  již v pořadí osmý ples Klubu dárců 
krve Kroměřížska, pořádaný nejen pro samotné dárce krve, ale také  širokou veřejnost. Není 
tajemstvím, že na tento ples se vydali nejen samotní dárci krve a jejich rodinní příslušníci z 
Kroměříže a blízkého okolí, ale i ti ze vzdálenějších míst- např. z Morkovic a Bystřice pod 
Hostýnem. Ten letošní byl přece jen o něco významnějším. Nejenže nad VIII. plesem dárců krve 
převzal záštitu hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a osobně se plesu i s manželkou 
zúčastnil, ale co je podstatné, dlouho před jeho konáním byl již ples zcela vyprodán. Rovněž 
účast výkonného ředitele cestovní kanceláře Victoria z Brna ing. Jaromíra Matějky přispěla 
ke zdárnému průběhu hlavní tomboly plesu. Jmenovaný předal osobně hlavní výhru - zájezd 
pro 2 osoby na červnový desetidenní pobyt zdarma do Chorvatska, kterou již po několik let 
cestovní kancelář věnuje našemu Klubu. Vyprodaný sál PL v Kroměříži svědčil o tom, že ple-
sy dárců krve našly své trvalé místo ve škále společenských událostí v Kroměříži. Samotný 
ples, kterého se zúčastnilo více jak 270 účastníků se po celou dobu nesl v dobré, přátelské 
atmosféře a každý si určitě našel na parketu své místo při oblíbených skladbách. K tanci i 
poslechu hrála stejně jako v roce minulém hudební skupina ESO z Pivína, vedená p. Josefem 
Kuchařem. Ne všem se třeba repertoár skupiny zalíbil, ale převážná část účastníků byla s 
hudební produkcí naprosto spokojena. Prostě řečeno – někdo má rád holky, někdo vdolky. 
Ale to už k plesové atmosféře patří. Nelze se zavděčit všem. Samotný rámec a atmosféra  
plesu byl bezesporu podtrhnuta pěknou výzdobou stolů, na kterých nechybělo ani něco na zub 
a také malá pozornost organizátorů v podobě bílého i červeného vína. Teplý i studený bufet 
zajišťovala fi rma Globál Pavel Ocknecht z Chropyně, květinová výzdoba na stolech byla jako 
každoročně věnována Zahradnictvím Baloun z Kroměříže – Dolních Zahrad, v podobě krásně 
nakvetlých pestrobarevných primulek.

Chtěl bych poděkovat i zde všem členům Klubu, kteří jakoukoliv měrou přispěli ke zdárnému 
průběhu dalšího plesu dárců krve, poděkovat představitelům měst a některých obcí kroměřížského 
regionu, sponzorům a příznivcům, kteří sebemenší maličkostí přispěli do bohaté tomboly plesu, 
prostě všem těm, kteří přiložili ruku ke společnému dílu. Zda se podaří další ples v roce 2013 

Úsměvy spokojených tanečníků měly velký podíl na dobré atmosféře 
únorového VIII. plesu dárců krve.

organizovat, je dnes ještě 
předčasné. Víme všichni, 
s jakými fi nančními pro-
blémy se ve společnosti 
neustále potýkáme a or-
ganizace takové velké 
společenské události vy-
žaduje nejen stále větší 
finanční a hmotné  za-
bezpečení, ale také odpo-
vědnější přístup každého 
č lena Klubu a ochotu 
pomoci všude, kde toho 
bude třeba.

JUDr. Josef Čech, 
předseda Klubu



Klub dárců krve Kroměřížska pořádá pro členy Klubu
Turnaj družstev v kuželkách
 O „Putovní pohár Klubu“
Kdy: v sobotu 21. dubna 2012, kuželna restaurace Myslivna, Ve-
lehradská ul., Kroměříž
Prezence hráčů: 08.30 hodin, losování družstev
Turnajové klání: 9 – 11 hodin. Hraje se dvoukolově, každý hráč 
družstva po pěti hodech střídavě na obou drahách do plných, o konečném pořadí rozhoduje 
dorážka – každý hráč družstva 5 hodů na libovolné dráze.
Ceny:  • Putovní pohár pro družstvo za 1. místo
 • Medaile pro družstva za 1. - 3. místo.
 • Medaile pro nejlepšího hráče turnaje za největší počet dosažených bodů.
Startovné: 30 Kč/hráče, platí se při prezenci. Zájemci o účast na turnaji se mohou přihlásit 
osobně v den odběru – úterý, středa na TS Kroměřížské nemocnice, a.s. nebo na tel. čísle 603 
764 254 u předsedy KDK, případně v den konání turnaje.                    Srdečně zve Rada Klubu
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VV počátku roku 2012 přispěli na činnost klubu: Zlínský kraj, Oborová zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojiš-
ťovna, Město Morkovice-Slížany, obec Rymice, Rovina, a.s. Hulín a KORBEL - ložiska, s.r.o.
Zpravodaj Klubu dárců krve Kroměřížska. Vychází v březnu 2012. Neprodejné. Telefon 603 764 254, 739 828 124  (předseda KDK).

Rada klubu zve všech-
ny své členy v sobo-
tu 31. 3. v 8.30 hodin  
do Sokolského domu 
v Kroměříži na turnaj 
neregistrovaných hráčů 
ve stolním tenisu. Hrát se 

Připravujeme zájezd 
k Mezinárodnímu dni dětí 2012

Sobota 2. června 2012 autobusem do zooparku a Dinoparku 
ve Vyškově.

Odjezd autobusu dne 2. června 2012 v 9 hodin od Justiční 
akademie, Masarykovo náměstí v Kroměříži. Děti do 15 let mají 

vstupné  a dopravu zdar-
ma, doprovod starší 15 let 
si hradí snížené vstupné 70 
Kč, s příplatkem na dopravu 
ve výši 50 Kč na osobu. 
Bližší podrobnosti najdete 

na webových stránkách Klubu: www.kdk.kromeriz.cz a na vývěsce 
Klubu na Transfusní stanici Kroměřížské nemocnice, a.s.

Zájemci o tento zájezd se mohou hlásit v odběrové dny – Út, St 
u předsedy Klubu JUDr. Josefa Čecha příp. na tel. 603 764 254 
nebo 739 828 124, dále u místopředsedy Václava Kuchaře tel. 731 
068 076 nebo 721 349 108. Přihlášení je nutné pro upřesnění počtu 
míst v autobuse. Při rezervaci uveďte jméno a věk dítěte a jména 
členů doprovodu. 

Náklady na dopravu ve výši 50 Kč a vstupné 70 Kč na osobu je 
nutno uhradit při přihlášení.

Ostatní informace o programu budou upřesněny po nástupu do autobu-
su. Dinopark ve Vyškově si můžete prohlédnout také na www.dinopark.cz

Zpět do trenek
bude ve dvou věkových 
kategoriích a to do 60let 
a nad 60let. Hraje se o 
putovní poháry (vítěz 
každé kategorie) a hezké 
medaile (první tři z každé 
kategorie). Sportovní šat, 
obuv s bílou podrážkou, 
raketu a dobrou náladu 
vezměte sebou.

Těšíme se na hojnou 
účast – není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se.
Pavel Jarský, člen Rady


