
Nové bankovní spojení:  
FIO banka, a.s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 2000515097/2010 
 
V pátek 17. ledna 2014 přítomná členská základna schválila zvýšení 
členského příspěvku od roku 2015 z částky 150,- Kč na částku 200,- Kč.  

V letošním roce jsme se zúčastnili dvou výstav neziskových organizací. 
Jedna se konala v Knihovně Kroměřížska a druhá v Hulíně. 
 
Aktuální dění v Klubu můžete sledovat na www.kdk.kromeriz.cz a také na 
facebooku: Klub dárců krve Kroměřížska. 
 

Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, kteří nám v letošním 
roce poskytli finanční příspěvky na činnost našeho Klubu: 
 
Záštita a sponzorství: 
Hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák 
 
Sponzoři: 
Dotace ze sociálního fondu Zlínského kraje na ocenění pro dárce krve na 
VČS, konané 17. 1. 2014 a na víkendový relaxační pobyt na hotelu Kahan 
9. - 11. 5. 2014 
Poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, BMA 
Město Bystřice pod Hostýnem 
Město  Hulín 
Město Kroměříž 
Město Morkovice 
Obec Břest 
Obec Rymice 
Czech Blades, s.r.o. Jevíčko 
Korbel – ložiska, s.r.o. Kroměříž 
Magneton, a.s. Kroměříž 
p. Melichárek - Kroměříž 
VAK, a.s. Kroměříž 

 

 

Blíží se konec roku, začala doba adventní. Je to doba radostného očekávání, kdy 
se hlavně ti nejmenší těší na Ježíška a na stromeček a dárky, které jim přinese. Je 
to také čas velkého uklízení a pečení a shánění dárků pro své nejbližší. Přesto si 
spousta z nás najde čas na chvilku pro sebe a v duchu hodnotí uplynulý rok. 
Doufám, že vám Zpravodaj takovou malou chvilku vyplní.  
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody. Snažme se o to, aby pro nás 
takovými byly, aby spokojenost nezáležela pouze na množství a hodnotě dárků, 
které dostaneme či lahůdek, které zkonzumujeme. 
V tento vánoční čas bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám svými 
finančními a věcnými dary pomáhají, aby se myšlenka bezplatného dárcovství 
šířila mezi všemi obyvateli Kroměřížska a umožňují nám pro již aktivní dárce 
pořádat různé sportovní, relaxační a odpočinkové akce. 
Mé poděkování patří také všem členům Rady Klubu a členům Kontrolní komise, 
kteří ve svém volném čase pro Vás tyto akce připravují, starají se o vás ve dnech 
odběrů na Transfuzní stanici a zaštiťují plynulý chod Klubu. 
Velký dík je také pro celý kolektiv Kroměřížské transfuzní stanice, protože díky 
svému přístupu se při odběrech cítíme příjemně. 
Ale největší poděkování patří vám, členům Klubu a dárcům, protože bez vás by 
existence Klubu neměla smysl.  
Proto Vám všem přeji klidné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších. Věřím, 
že si budete moci alespoň na pár dní odpočinout od shonu běžných dní, zastavit 
se a načerpat nové síly. Zároveň bych Vám ráda popřála do roku 2015 hodně 
štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním 
životě. 
 

Dagmar Úlehlová 
 

http://www.kdk.kromeriz.cz/


POZVÁNKA 

Vážení členové Klubu dárců krve Kroměřížska,  

dovolujeme si vás tímto pozvat na výroční členskou schůzi Klubu, která se bude 
konat 30. ledna 2015 od 17 hodin v sále Sokolského domu na Třídě 1. Máje v 
Kroměříži. 

Těšíme se na setkání s vámi.  

Rada Klubu dárců krve Kroměřížska  

Prosíme o potvrzení účasti na tel. 604 843 102 nebo e-mail 
predseda@kdk.kromeriz.cz 

 

POZVÁNKA NA XI. PLES DÁRCŮ KRVE 
V sobotu 21. února 2015 se bude již pojedenácté konat ples dárců krve, proto si 
toto datum poznamenejte do svých kalendářů a nezapomeňte včas pozvat i své 
známé a zajistit si vstupenky.  
Jako všechny ostatní plesy bude v sále psychiatrické nemocnice. Zahájení plesu 
bude ve 20:00 hod, k tanci a poslechu bude hrát hudební skupina ONE CLASSIC. 
Pohoštění během plesu zajištěno Střední hotelovou školou v Kroměříži. Čeká na 
Vás bohatá ruličková tombola a také hlavní ceny, které budou losovány z čísel 
Vámi zakoupených vstupenek, takže šťastnou volbu při jejich výběru, protože 
každý může vyhrát.  
Vstupenky jsou již  v prodeji a zakoupit si je můžete každé úterý a středu od 
06,00-08,30 na oddělení Transfuzní stanice a hematologie Kroměřížské 
nemocnice u p. Novotného tel. 728 914 526, nebo u předsedkyně Klubu pí 
Úlehlové tel. č. 604843102, 790 322 714, místopředsedkyně Klubu pí Míškové, 
tel. 603 384 648, případně v den konání plesu u vstupu do sálu PN v Kroměříži. 
Těšíme se na shledání s Vámi na již XI. PLESE DÁRCŮ KRVE. 
 
Srdečně zve Rada Klubu 

Klubové setkání na bowlingu 
 
Tradicí se stalo setkávání dárců na kuželně u Nedopilů. Této akce se s oblibou 
účastní spousta členů a jejich rodinných příslušníků. Tato příjemně strávená 
sobotní dopoledne jsou plná soutěžení, přátelské pohody a rozhovorů. Letošní 
páté setkání se konalo v mikulášském duchu 6. 12. Setkání bylo soutěžní, kdy 
soutěžilo 11 tříčlenných družstev o medaile za 1. - 3. místo. 

Vítězové:  

1. místo: Antonie Kuchařová, Bohumil Ostrý, Zbyněk Pavelka 
2. místo: Ivanka Marková, Patrik Malát, Jiří Mareš 
3. místo: Alena Svobodová, Jiří Schmied, Tomáš Rybenský 

Soutěživost mezi družstvy byla zpříjemněna malými dárky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ročník memoriálu Milana Háčka  
 
3členných družstev v petanque se konal v sobotu 20. 9. 2014 v 
Podzámecké zahradě v Kroměříži před Salla Terenou. Účastnilo se  
členů.  

1. místo:  Eva Babyštová, Lubomír Píchal, Vladimír, Píchal 

2. místo: Jarmila Píchalová, Jiří Schmied, Jaroslav Darebník 

3. místo: Anna Stloukalová, Zdena Šumberová, Pavel Novotný 

 
 

 

Chorvatsko – Pelješac - Trpanj 
Penzion Loviska 

 

Termíny zájezdu: 
3. - 12. 7. a  31. 7. – 9. 8. 2015 

 
Cena: 5 990,- Kč 

 
Ubytování: 2–3 lůžkové pokoje, většina má WC a sprchu, ložní prádlo zajištěno 

Strava: Polopenze (snídaně a večeře), společná terasová jídelna v penzionu 
Doprava: Klimatizovaný autobus s WC, občerstvení po dobu cesty zajištěno (pivo, 
limo, káva, čaj), zastávka každé 3 – 4 hod. 
Pláže: v letovisku je asi 5 pláží (oblázkové, kamenné plotny) 
Městečko: markety, pizzerie, restaurace 
Možnost fakultativních výletů: Korčula, Dubrovník, Makarská, Fish party 
 

V ceně – doprava, ubytování, polopenze 
 

Závazná rezervace na e-mailu predseda@kdk.kromeriz.cz nebo na telefonním 
čísle 604 843 102, případně v den odběru (Út, St) na Transfuzní stanici 
Kroměřížské nemocnice a v úřední hodiny v kanceláři Klubu (první úterý v měsíci 
13:00 – 16:00 hod).  
 

Zálohu 2 500,- Kč je nutno uhradit do 30. ledna 2015, 
doplatek 3 490,- Kč uhradit do 30. dubna 2015  
 
 

Zimní turistický výšlap na 
Sv. Hostýn 

se bude konat v sobotu 31. ledna 2015 
Odjezd z vlakového nádraží v Kroměříži v 9:22 

hodin, možno přistoupit v Hulíně -odjezd 9:31 hod 
v Holešově odjezd 9:40 hod. 



Kapverdské ostrovy 
Předběžný termín je stanoven na 

začátek ledna 2015. 
Předpokládaná cena - do 15.000,-Kč 

Zahrnuje odvoz z Kroměříže a do 
Kroměříže na letiště, letenku a letištní 
taxy, ubytování v 3* hotelu, stravování 
all inclusive. 

Konečné informace pro zájemce o zájezd budou známy po jejich přihlášení 

na e-mailu predseda@kdk.kromeriz.cz nebo na telefonním čísle 604 843. 
 

 

 

 

 
Předávání plaket prof. Dr. Jánského a Zlatých křížů za odběry - ČČK 16. 10. 2014 
 

 
Vánoční Vídeň 14. 12. 2014 
 



 

 
Putování slováckým vinohradem - Mutěnice 11. 10. 2014 
 

 
Víkendový rehabilitační pobyt v Lednicko-Valtickém areálu 26. - 28. září 2014 
 

Relaxační pobyt v Beskydech  9. - 11. 5. 
Členové KDKK jsou velmi zvídaví a rádi poznávají krásy naší vlasti. Tentokrát se 
vydali do nám blízkých Beskyd – a to do Rožnova pod Radhoštěm,Kopřivnice … 
Ubytování jsme měli v hotelu Kahan,kde se o nás hezky starali. 
V pátek odpoledne jsme navštívili výrobnu svíček  UNIPAR v Rožnově pod 
Radhoštěm. Zde nám  v loňském roce vyráběli svíčky ke 20.výročí založení klubu, 
tak jsme byli zvědaví, co všechno nám ukáží. Průvodkyně nám názorně předvedla, 
jakým způsobem svíčka vzniká, barví se a zdobí. Prodejna u závodu byla plně 
zásobená a my nevěděli, kterou krásu a zajímavost koupit. Večer  v hotelu byl ve 
znamení zábavy a zpěvu. O hudební doprovod se tradičně postaral pan Kuchař se 
svou harmonikou. 
V sobotu, v Pohankovém mlýně ve Frenštátu pod Radhoštěm, nám velmi hovorný 
průvodce ukázal celý proces drcení, mletí a balení pohanky. V závěru se nám 
pochlubil knihou o pohance, kterou on sám napsal. Ti, kteří si ji zakoupili, ji mají 
samozřejmě i vlastnoručně podepsanou!  Odpoledne nás čekala prohlídka 
Technického muzea v Kopřivnici. Mnozí z nás se zasnili a představili si dálky a 
dobu, kterou projezdily vystavené exponáty.  A pak - Hukvaldy - nádherná 
zřícenina se skvělým průvodcem. Hrad Hukvaldy leží na protáhlém kopci 150 
metrů nad stejnojmennou obcí, známou především jako rodiště světově 
proslulého hudebního skladatele Leoše Janáčka. Hrad Hukvaldy je jedním 
z největších hradů na Moravě. Nádherné místo, které opravdu stojí za návštěvu.  
Nedělní dopoledne nás vítala zamračená obloha. Ve Zbrašovských aragonitových 
jeskyních to však nikomu nevadilo. Prošli jsme jeskyni dlouhou 375m, prošlápli 
126 schodů a všichni jsme si poctivě hladili sošku vzniklou z krápníku. Má prý 
schopnost splnit i to nejtajnější přání! Po obědě se rozpršelo, takže hrad Helfštýn 
jsme prošli s deštníkama. Hrad Helfštýn je kulturní památkou spravovanou 
Muzeem Komenského V Přerově. V současné době jsou na hradě zpřístupněna 4 
nádvoří. Vzhledem k tomu, že nám všem byla zima a řádně jsme promokli, odjeli 
jsme směr domů!! Nutno, ale říci, že víkend “v Beskydech“ neměl chybičku!!Takže 
zase někdy příště!! 
 
 
 
 



 

 

"Účastníci zájezdu" Chorvatsko -Pelješac - Trpanj  25.7. - 3. 8. 2014 

"Účastníci zájezdu" Chorvatsko -Pelješac - Trpanj  4. - 13. 7. 2014 

 

 

 

 
Tomu se říká odpočinek - Hegykö 26. 4. 2014 

Relaxace v Györu 22. 11. 2014 

 


