
Podzimní ozdravný pobyt - horský penzion Kriváň 14. - 16. 9. 

 

Klub dárců krve připravil pro své členy a jejich rodinné příslušníky 
podzimní ozdravný pobyt v penzionu Kriváň (Korňa, Slovensko) s 
organizovaným sobotním programem a nedělním výletem. 
Stravování: 2x polopenze, začíná v pátek večeří a končí v neděli snídaní 

 snídaně jsou formou švédského stolu, 

 první večeře se podává kontinentálně, 

 druhá večeře je v provedení „Slovenského večera“ (pečené sele a 
různé speciality kysucké kuchyně, bude se podávat v 
kongresovém sále penzionu, kde je možnost hudební produkce s 
tancem) 

 
Program sobota: 

 návštěva Muzea Kysuckej dediny – Vychylovka (plus jízda na 
staré úvraťové železnici) 

 návštěva dřevěného Orloje v obci Stará Bystrice 
Program neděle: (podle dohody a počasí) 

 návštěva poutního místa Živčáková 

 sportovní aktivity ve fotbalové hale (bowling, fotbal, stolní tenis…) 
Cena: pro dospělou osobu, pobyt, včetně polopenze, 20 EUR/den (nutno 
hradit v této měně), děti 4-12 let 10 EUR/den, děti do 3 let bez lůžka 
polopenze zdarma. 
Doprava: společná autobusem, příplatek za autobus – člen Klubu a dítě do 
15 let 150,- Kč, rodinný příslušník a ostatní 250,- Kč. 
 
Členům Klubu, kteří dosud nečerpali příspěvek na jiný pobyt či akci v roce 
2012, bude poskytnut příspěvek na tento pobyt ve výši 300,- Kč. Příspěvek 
bude odečten z ceny pobytu. 
Závazná rezervace do 15.8.2012 na e-mailu informace@kdk.kromeriz.cz 
nebo na telefonním čísle 721 349 108, případně v den odběru (Út, St) na 
Transfúzní stanici Kroměřížské nemocnice a.s. 
Platba ve výši 40 EUR (prosím, připravte si tuto částku přesně) a částku za 
autobus (150,-/člen či dítě, 250,-/nečlen) je nutno uhradit nejpozději ve 
středu 15. srpna v rámci odběrových dnů na Transfúzní stanici 
Kroměřížské nemocnice a.s.  
Bližší podrobnosti k nástupním místům a odjezdu autobusu obdržíte v 
dostatečném předstihu před odjezdem. 

Zpravodaj 

2/2012 Klub dárců krve Kroměřížska  

 

Vážení dárci, vážení přátelé. 
 
Byl jsem coby místopředseda pověřen Radou KDKK, abych vás seznámil 
s nynější situací v KDKK. 
Úvodem trochu historie. 
Klub dárců vznikl asi před 20 roky zásluhou několika obětavých lidí, dárců 
krve, kteří chtěli, aby se dárcovství krve mezi lidmi rozšiřovalo v zájmu 
zdraví ostatních a také aby se dárci krve mezi sebou poznávali, trávili 
spolu volné chvíle jak při sportovních akcích, návštěvách divadla, zájezdů 
a v neposlední řadě i společně strávených pobytech u moře v Chorvatsku 
a Itálii. 
Klub se zdárně rozvíjel, lidé přicházeli, odcházeli, také vedení Klubu se 
několikrát vyměnilo, vyjma předsedy pana JUDr. Čecha, který Klub dotáhl 
až na nejvyšší vrchol mezi Kluby dárců. Díky němu se Klub dárců krve 
Kroměřížska stal co do počtu členů a aktivního dění největším a nejlepším 
Klubem dárců krve v celé České republice, za což mu Rada klubu 
vyjadřuje za všechny členy Klubu veliké uznání a poděkování. 
Jenže každý líc má i svůj rub. 
Možná to byla i naše chyba, že jsme umožnili předsedovi Klubu převzít 
většinu klubové práce včetně veškerého financování Klubu do svých 
rukou. Ne že jsme nechtěli pracovat, ale předseda nás k ničemu nepustil. 
Někdy jsme si při jednáních Rady připadali jako školáci, kteří nenapsali 
domácí úkol. To se některým členům přestalo líbit a v Radě to začalo být 
napjaté. 
Začátky tohoto rozkolu začaly při zajišťování výroční členské schůze, 
přenesly se do příprav Klubového plesu a vyvrcholily na březnové schůzi 
Rady Klubu, kdy se vařící kotel problémů převrhl, a dopadlo to tak, jak to 
dopadlo. Po slovní roztržce se Rada Klubu rozešla, předseda prohlásil, že 
buď budou v Radě pracovat oni, nebo on. Poté emailem rozeslal zprávu, 
že jako předseda končí v KDKK. Což vzala Rada na vědomí, poděkovala 

http://www.beskydypenzionkrivan.sk/
mailto:informace@kdk.kromeriz.cz


mu za dosavadní práci a ujistila členy Klubu, že budou nadále pracovat a 
plnit úkoly schválené na Výroční členské schůzi z ledna t. r. 
Několikrát jsem jako místopředseda důrazně JUDr. Čecha zval na schůzi 
Rady, ale vždy to odmítl s tím, že on ještě předseda a žádnou schůzi 
nesvolal (není ani podle Stanov podmínkou). To Radu trochu zaskočilo, 
protože jsme si jen chtěli ujasnit a dohodnout s předsedou jiný způsob 
práce v Klubu a to tak, že finanční agendu převezme řádně zvolený 
pokladník, kontrolu nad vším převezme kontrolní a revizní komise a každý 
další člen Rady bude pracovat na svém daném úkolu. Bohužel k tomu už 
nedošlo, protože se celá Rada už nesešla. 
Tím pádem se zbylí členové Rady scházeli i nadále s tím, aby klub 
pracoval nadále a řešili co dělat do budoucna. 
Mezitím předseda vydal emailem prohlášení, že k 31. 5. 2012 předá 
veškerou agendu Klubu dárců a inventář kanceláře do rukou 
místopředsedy p. Václava Kuchaře a tím definitivně končí jako předseda a 
také člen Klubu. Předání proběhlo k 31. 5. 2012, bohužel v některých 
případech špatně pro Klub dárců a hlavně pro Radu Klubu, protože jsme 
zjistili, že JUDr. Čech si s sebou odnesl celou databázi členů Klubu s jejich 
rodnými čísly, (což jako soukromá osoba nesmí vlastnit), rozdělovník 
distribuce Zpravodaje a dokonce i klubový počítač, který byl získán jako 
dar pro práci v Klubu. Na dotaz „Proč?“ Odpověděl, že je to jeho majetek. 
Proto se omlouváme všem, kteří nedostali pozvánku na mimořádné 
shromáždění a na další akce Klubu, protože Rada musí dát dohromady 
novou databázi všech členů Klubu dárců. 
Proto, aby mohl Klub nadále pracovat, bylo nutné svolat tuto mimořádnou 
volební schůzi členů KDKK, na které byla odvolána Rada a zvolena nová 
Rada, navržena a schválena na schůzi Rady, konané dne 10. 7. 2012. 
Doufám, že po všech těchto problémech, které doposud vznikly, bude 
nová Rada KDKK nadále pracovat tak, aby zdárně splnila úkoly schválené 
na výroční členské schůzi v lednu tohoto roku. 
 
Václav Kuchař, místopředseda KDKK 
 

Úřední hodiny Klubu dárců krve Kroměřížska 
 
V úterý a ve středu (tj. dny odběru) na Transfuzní stanici Kroměřížské 
nemocnice a.s. 6:00 hod – 9:00 hod 
V úterý v kanceláři KDKK v nemocnici budova C, I. patro vlevo na konci 
chodby (kancelář je označena) 13:00 hod – 16:00 hod 

Další akce Klubu, které proběhly v letošním roce: 
 

Turnaj ve stolním tenise - 5. ročník neregistrovaných hráčů o 
„Putovní poháry Klubu“ 

 
Akce se konala v sobotu 31. března 2012 v tělocvičně Sokolské Župy 
Hanácké, tř. 1. máje 214 v Kroměříži 
 
Kategorie nad 60 let: 
1. místo Pavel Novotný, 2. místo Josef Zimmermann, 3. místo Jaroslav 
Jiroušek 
 
Kategorie do 60 let: 
1. místo René Pořický, 2. místo Jaroslav Tomek, 3. místo Zdeněk Pavlíček 
 

Zájezd do termálních lázní Mosonmagyaróvár 
 

Za termální vodou do Maďarska jsme vyrazili v sobotu 17. března 2012.  
 
Chorvatsko - Ostrov Rab, kemp San Marino – Lopar – zařízené stany 

 
Termín: 29. 6. – 7. 7. 2012. Dárci jeli opět s CK Victoria Brno. 
 
Do konce roku ještě dle plánu práce pojedeme do divadla, termálních 
lázní, na výlet do Polska. 
Také nás čeká 14. prosince 2012 výroční 20. shromáždění členů 
KDKK. Na Vaši účast se těší Rada KDKK. 
 

Chorvatsko 
 
Ostrov Murter, kemp Lovišča, zařízené stany, termín: 24. 8. – 2. 9. 2012. 
 

 



Zájezd do Vsackých Beskyd 
 
KDKK uspořádala ve dnech 25. až 27. 5. 2012 ozdravný pobyt pro své 
členy a přátele v Moravskoslezských Beskydech v horském hotelu 
Súkenická. Hotel se nachází ve výšce 930 m n. m. Odjezd autobusu 
proběhl bez problémů v 16:00 h z Kroměříže. Pokračovali jsme přes Hulín, 
Holešov, Bystřici pod Hostýnem, kde přistupovali další účastníci. Po 
příjezdu na místo následovalo ubytování a společná večeře. Po večeři byla 
volná zábava u stolů. V sobotu po snídani si každý vybral turistickou túru 
dle chuti a vlastních fyzických sil. Po cestě si každý  v mnoha restauracích 
mohl dát něco k jídlu a večer nás opět čekala večeře. Nedělní ráno nás 
překvapilo, bylo chladno a dole v údolí byl dokonce malý mráz. Po snídani 
jsme se vydali na rozhlednu asi 500 m od hotelu. Po vystoupání po točitém 
schodišti nás čekal nádherný výhled na hřebeny Javorníků a kdesi v dáli 
byla i Malá Fatra a Roháče. Před polednem jsme odjeli směr Rožnov pod 
Radhoštěm, kde někteří navštívili skanzen, a jiní si udělali procházku po 
městě. Po občerstvení a doplnění tekutin jsme odjeli domů. Výlet byl 
krásný a počasí nám přálo. Už se těšíme na ozdravný pobyt 14. - 16. září v 
penzionu Kriváň na Slovensku v obci Korňa. 
 
Zdeněk Novotný 

 

 

Turnaj družstev v kuželkách O „Putovní pohár Klubu“ 
 
V sobotu 21. dubna 2012 proběhl v kuželně Restaurace Myslivna, 
Velehradská ul., Kroměříž turnaj družstev v kuželkách. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 12 hráčů. Přestože účast nebyla 
velká, atmosféra byla výborná. 
Na 1. místě se umístilo družstvo ve složení Věrek Zapletal, Petr Lupínek a 
Pavel Novotný 
Na 2. místě se umístilo družstvo ve složení Blanka Pavlíčková, Anna 
Stloukalová a Miroslav Cagášek 
Na 3. místě se umístilo družstvo ve složení Jarmila Píchalová, Dagmar 
Úlehlová a Zdeněk Novotný. 
Nejlepším hráčem turnaje s největším počtem dosažených bodů se stal 
pan Věrek Zapletal.Všem výhercům blahopřejeme. 

 

Volební členská schůze Klubu dárců krve Kroměřížska 
 

Vzhledem k odstoupení JUDr. Josefa Čecha a kvůli zajištění plynulého 
chodu Klubu dárců krve Kroměřížska bylo nutno svolat členskou schůzi na 
volbu nové Rady Klubu a následně volbu nového předsedy. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem přítomným, kteří si i přes rychlé 
svolání schůze a prázdninovou a dovolenkovou sezónu udělali čas a přišli 
na schůzi a dali tak najevo, že jim další osud Klubu není lhostejný. 
Na schůzi přišlo 42 členů a po bouřlivé diskusi jsme odhlasovali a schválili 
novou Radu Klubu a Revizní komisi. 
Bylo přijato toto usnesení: 
 
Mimořádná členská schůze členů Klubu dárců krve Kroměřížska  

 

1. Bere na vědomí: 
 

Zprávu místopředsedy Klubu dárců krve Kroměřížska pana Václava 
Kuchaře. 
 

2. Schvaluje: 
 

a) Způsob voleb na dnešní volební schůzi. 

b) Volbu návrhové komise. 

c) Odvolání stávající Rady KDKK ve složení JUDr. Josef Čech, 
Václav Kuchař, Dana Dvořáková, Jana Kotibová, Dagmar 
Úlehlová, Pavel Jarský, Zdeněk Novotný. 

d) Volbu nové Rady KDKK ve složení Hana Jelínková, Bc. Veronika 
Klímová, Radomila Kopečková, Lenka Nádeníčková, Dagmar 
Úlehlová, Alena Zapletalová, Jaroslav Jelínek, Václav Kuchař, 
Zdeněk Novotný a náhradník Libor Klíma. 

e) Volbu kontrolní komise KDKK ve složení Blanka Pavlíčková, Libor 
Novák, Kateřina Čagánková. 
 

3. Ukládá Radě KDKK: 
 
Prověřit stav nakládání s finančními prostředky KDKK při plánování a 
zajišťování uskutečněných akcí s důrazem na jejich účelnost a efektivní  



využití, a to za období funkčního působení Rady. O výsledku informovat 
členskou základnu na řádném výročním zasedání. 
 
Dagmar Úlehlová, předsedkyně KDKK 
 
 

NOVÁ RADA KDKK: 
Předseda:  Dagmar Úlehlová 

e-mail: predseda@kdk.kromeriz.cz 
Tel. +420 604 843 102, +420 774 941 265 

Místopředseda: Václav Kuchař  
e-mail: mistopredseda@kdk.kromeriz.cz 
Tel. +420 721 349 108, +420 731 068 076 

Hospodářka:  Lenka Nádeníčková  
e-mail: nadoska@seznam.cz 
Tel. +420 775 341 772 

Tajemnice:  Veronika Klímová  
e-mail: veronika.klimova@nem-km.cz 
Tel. +420 775 162 896 

Členové:  Jaroslav Jelínek  
e-mail: jelinkova-hana@seznam.cz 
Hana Jelínková  
e-mail: jelinkova-hana@seznam.cz 
Tel. +420 603 582 576 
Radomila Kopečková  
e-mail: r.svozikova@seznam.cz 
Tel. +420 721 943 580 
Zdeněk Novotný 
email: zvnovotny@seznam.cz 
Tel. +420 728 914 526 
Alena Zapletalová 
e-mail: a.zap@seznam.cz 
Tel. +420 607 833 621, 

 
Internetové stránky Klubu: 
www.kdk.kromeriz.cz 
 
Nová korespondenční adresa: 
Žerotínova 2907/67,767 01  Kroměříž 

Den dětí v Dinoparku Vyškov 
 

Jako každoročně, tak i letos byl uskutečněn pro děti dárců a členů KDKK 
zájezd k jejich svátku – Dne dětí. 
Z mnoha navrhovaných míst pro uskutečnění této akce zvítězil pro nás 
známý a dětmi oblíbený Dinopark Vyškov. Při zajišťování tohoto zájezdu 
byla od vedení tohoto zařízení přislíbena jednotná cena vstupenky na 70,-- 
Kč pro všechny účastníky tohoto zájezdu, vyjma těch nejmenších, kteří 
měli vstup zdarma. Cena jízdného autobusem byla stanovena na 50,-- Kč. 
Jelikož bylo na víkend hlášeno pěkné počasí, přihlásil se na tuto akci 
dostatečný počet dětí s doprovodem dospělých, takže počtem 51 všech 
zúčastněných osob byl obsazen celý autobus. 
Protože měly děti svátek, rozhodla rada Klubu, že děti dostanou tento 
zájezd zdarma a k tomu ještě jako dárek od Klubu poukázku na 
občerstvení v ceně 30,-- Kč. Dospělí platí jen jízdné a vstupné.  
Doufáme, že se zájezd vydařil a že byli všichni spokojeni. 

 
Jarní zájezd za kulturou 

 
Rada Klubu podle schváleného plánu práce na rok 2012 zajišťuje také 
různé kulturní akce, nejčastěji divadelní představení. 
Nejvíce navštěvovaným Stánkem Umění je Moravskoslezské divadlo 
v Ostravě, kde poskytují členům KDKK výrazné slevy na vstupném. 
Dle nabídnutého repertoáru bylo vybráno jedno z nejkrásnějších děl 
z operet a to opereta Polská krev od Oskara Nedbala. Toto představení 
zanechalo v návštěvnících hluboký kulturní zážitek. 
Představení se uskutečnilo 28. dubna 2012 a zúčastnilo se ho 50 členů 
KDKK. 

 
Václav Kuchař 
 
 

Pozvánka na 5. ročník memoriálu Milana Háčka 
 

Klubový turnaj 3člených družstev v pétanque se koná v sobotu 22. 9. 2012 
v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Prezentace hráčů bude v 8 hodin, 
losování do družstev a zahájení turnaje bude v 9 hodin. Startovné pro 
členy Klubu zdarma, rodinní příslušníci 30Kč/hráč. Medaile pro družstvo 
za 1. – 3. místo. Srdečně zve Rada KDK. 
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