
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opět po roce stojíme na rozhraní dvou let, hodnotíme 

rok uplynulý a napjatě vyhlížíme ten nový. Očekáváme, že bude 

lepší než ten minulý. Každý má svá přání a touhy, ale ne vždy se 

je podaří splnit. Chceme zdraví, štěstí, lásku, dobrou práci, 

spoustu přátel … Alespoň přátele a chvilky pohody, strávené při 

společných akcích, Vám může klub nabídnout. Je to relax a 

odpočinek mezi lidmi, kteří mají stejné životní poslání, a tím je 

nezištně pomáhat jiným, méně šťastným lidem. 

Velmi si Vás proto vážím a jsem ráda, že se můžu 

spolupodílet na vytváření šťastných a pohodových okamžiků ve 

Vašich životech, které si právem zasloužíte. Tento Zpravodaj je 

shrnutím báječných chvil z našeho klubového života a pozváním 

na nové akce roku 2018.  

Do následujícího roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, 

protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, 

neboť je jí málo, hodně radosti, aby žít za to stálo.  
 

Dagmar Úlehlová 

K
lub dárců krve K

rom
ěřížska,z.s.

 

                        Vás srdečně zve na již tradiční 
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členky Rady pí Jelínkové tel. 603 582 576 případně prodej vstupenek ještě v den konání plesu u vstupu do sálu PN
 v K

rom
ěříži 



Akce, které proběhly v roce 2017 
 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 20. 1. 2017 
 

Členové KDKK,z.s., kteří v roce 2016 dosáhli jubilejních odběrů a 
byli oceněni na výroční členské schůzi: 
 

50. odběrů:  Eva Zezulová, Šelešovice 
   Libor Štětina, Tetětice 
   Marta Hrabalová, Hulín   
   

60. odběrů:  Miroslav Zapletal, Hulín 
   Svatopluk Hájek, Kvasice 
   Jan Kraváček, Hulín 
   Jaroslav Klabal, Měrůtky    
      

70. odběrů:  Oldřich Holeček, Počenice 
   Petr Kirilenko, Hulín 
   Petr Kocián, Hulín 
   Ivana Golasová, Chrášťany 
   Roman Mareček, Holešov 
   Věra Maliňáková, Pačlavice 
   Petr Pouzar, Bystřice pod Hostýnem 
   Zdeněk Tvrdoň, Bezměrov 
 

80. odběrů:    Jan Scheichenost, Zborovice 
    Karel Brezanský, Pravčice 
    Antonín Vymětal, Žalkovice  
    Zbyněk Pavelka, Hulín 
 

90. odběrů:   Petr Kratochvíl, Martinice 
    Marie Jurčíková, Holešov 
    Stanislav Jakša, Zborovice   

Rekondiční víkendový zájezd 

SLATINICE – Lázeňský dům BALNEA 
 

 
 

Termín zájezdu: 9. – 11. března 2018 
Ubytování: Lázeňský dům Balnea 
Stravování: 2x snídaně (so, ne), 2x večeře (pá, so), 1x oběd (pá) 
Léčebný program: 1x celková sirná perličková koupel se zábalem, 1x 
klasická masáž částečná (25 min), 1x parafínový zábal, 1x hodinový 
vstup do bazénu s whirpool                             
Program pátek: Čechy pod Kosířem – muzeum, zámek, procedury + 
volný program, taneční retro večer s oslavou MDŽ  
Program sobota: Procedury + volný program, čokoládový večer 
spojený s degustací 
Program neděle: Muzeum Loštice 

Cena za bus, ubytování, jídlo, vstup do muzeí, zámku, 

léčebný a večerní program:   3 100,- Kč 
Členům KDKK,z.s. bude při placení odečtena částka 300,- Kč 
Aktivní dárci mají možnost čerpat peníze za léčebný program u 
svých zdravotních pojišťoven (výše příspěvku závisí na počtu 
odběrů a ZP) 
Zálohu ve výši 500,- Kč je nutno uhradit při přihlášení, doplatek do 
25. 2. 
Odjezd v pátek 9. 3.  v 8:00 hod, návrat v neděli 11. 3. cca v 16:00 
hod. 



Relaxační pobytový zájezd 
Chorvatsko – Pelješac - Trpanj - Villa Antunović 

 

 

Termín zájezdu: 27. 7. – 5. 8. 2018 

Ubytování: V ***hotelu, každý pokoj má WC a sprchu, klimatizaci, 
televizi a wifi 
Strava: Polopenze (snídaně a večeře) 
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 
 

Cena:  7 990,- Kč + 15,- € za trajekt - pokoj s balkonem 
7 590,- Kč + 15,- € za trajekt - pokoj bez balkonu 

 

V ceně – doprava, ubytování, polopenze 
  

100. odběrů:  Jaroslav Pavelec, Blazice 
   Alois Valenta, Holešov 
   Jaroslav Vilímek, Hulín  
   Jozef Sieklik, Kroměříž    
    
110. odběrů:  Květoslav Chmela, Plešovec 
   Zdeněk Novotný, Kroměříž 
   Vladimír Majdloch, Hulín 
   Zdeňka Lamačová, Skaštice 
   Josef Tomek, Pavlovice u Kojetína 
 
120. odběrů:  Zdeněk Čechlovský, Hradisko 
 
 
Na schůzi se také schválilo nové znění Stanov a proběhla volba 
Rady KDKK,z.s. a Kontrolní komise  
 
Rada KDKK, z.s. 
Předseda: Dagmar Úlehlová 
Místopředseda: Jindra Míšková 
Hospodářka:  Lenka Nádeníčková 
Členové:  Jaroslav Jelínek 

Hana Jelínková 
Ing. Zuzana Dupejová 
Ing. Luděk Míšek 
 

Kontrolní komise  
Předseda: Pavel Jarský 
Členové:  Ing. Petra Kutá 

Blanka Pavlíčková 



VÝŠLAP NA HOSTÝN  
4. 2. 2017 

 
Tak jako každý rok i letos se 
zahajovala spolková činnost 
výšlapem na Svatý Hostýn.  
Že je tato akce rok od roku 
populárnější, dokazuje stále vyšší 
počet zúčastněných.  

 
 

 
 

VIII. PLES DÁRCŮ KRVE  
18. 2. 2017 

 
V sobotu 18. 2. 2017 se konal v sále Psychiatrické léčebny 
v Kroměříži již XIII. Ples dárců krve. Tento již tradiční ples splnil 
zajisté očekávání zúčastněných dárců a jejich přátel. Celým 
večerem zněla hudba hudební skupiny ONE CLASSIC. Studenti 

z hotelové školy v Kroměříži 
zajistili pro všechny skvělé jídlo 
a pití. Tančilo a bavilo se až do 
brzkého rána. Zpestřením 
večera bylo pěvecké vystoupení 
Barbory Úlehlové a taneční 
vstupy studentek z Taneční 
konzervatoře v Brně. Součástí 
plesu byla bohatá tombola. 

 

Plán bude schválen Výročním shromážděním členů KDKK,z.s. 12. 
ledna 2018 
 
Závazná rezervace na všechny akce 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 Út v měsíci 13:00 – 16:00 hod). Cenu za zájezd je nutno 
uhradit při přihlášení. 
 
 

Rádi bychom poděkovali našim 
sponzorům, kteří nám v roce 2017 
poskytli finanční příspěvky na činnost 
našeho Klubu: 
 

Zlínský kraj 
Město Bystřice pod Hostýnem  
Město Holešov 
Město Hulín  
Město Chropyně 
Město Kroměříž 
Město Morkovice  
Obec Břest  

 



Středa 13. – Světový den dárců krve na Transfuzním oddělení 
Kroměřížské nemocnice a na Dopravním hřišti v Kroměříži 
Srpen 
Pátek – neděle 27. 7. – 5. 8. - zahraniční autobusový relaxační 
pobyt Chorvatsko Trpanj 
Září 
Neděle 9. –klubové setkání na pétanque, Podzámecká zahrada 
Kroměříž 
Čtvrtek  – neděle 13. – 16. - víkendový relaxační pobyt Polsko 
Říjen 
Sobota 13. - Putování slováckým vinohradem 
Pátek 19. - Společenský večer k 25. výročí založení KDKK,z.s., 
Dům kultury v Kroměříži 
Listopad 
Sobota 10. - zájezd do termálních lázní Györ, Maďarsko 
Prosinec 
Středa 5. – Mikuláš na Transfuzní stanici v Kroměříži 
Sobota 8. - Mikulášské setkání na bowlingu, Kroměříž 
 
Cyklus přednášek v knihovně Kroměřížska, konaných u 
příležitosti 25. výročí založení KDKK,z.s  
Divadelní představení budou probíhat v průběhu celého roku 
dle nabídek.  
 
Plán činnosti může být operativně termínově v průběhu roku 
upřesňován, o změnách budou členové Klubu informováni na 
vývěsce Klubu na TS Kroměřížské nemocnice, na webových 
stránkách a facebooku Klubu a prostřednictvím e-mailů. 
 

 

BOWLING  
11. 3., 2. 6., 2. 12. 2017 

 
Klubová setkání na bowlingu patří 
k nejoblíbenějším sportovním 
akcím členů. Letošní setkání 
proběhla na nových místech, a to 
červnové v Holešově, a jarní a 
mikulášské v Kroměříži Na Lapači. 
Všichni si hru náramně užili a 
nechyběly ani medaile a diplomy 
pro vítěze. V červnu dostaly ještě děti navíc dárek 
k Mezinárodnímu dni dětí, což bylo záměrem této akce. Na 
tradičním mikulášském bowlingu byly pro všechny hráče 
připravené čertovské rohy. 
 
 

AQUALAND MORAVIA  
18. 3. 2017 

 
„Je to super změna“!, tak reagovali účastníci tohoto zájezdu do 
Aqualandu Moravia v Pasohlávkách na změnu místa tradičních 

jarních termálů. Čekal nás 
aquapark se spoustou 
rozličných tobogánů a 
skluzavek, takže příště 
jedeme určitě zase, ale 
tentokrát v termínu, kdy 
jsou otevřené i bohaté 
venkovní atrakce. 



HEVÍZ 
21. – 23. 4. 2017 

 

Na jarní víkendový pobyt jsme 
vyrazili do Maďarska. Cílem naší 
cesty bylo lázeňské městečko Hevíz 
a stejnojmenné termální jezero. 
Přivítal nás nádherný hotel 
s wellness, a abychom se nehádali, 
dokonce i pokoje jsme měli všichni 
stejné . Jezero Hevíz bylo úžasné 
a léčivé, jen nás mrzí, že jsme 
nezahlédli Hevízku, která v tomto jezeru bydlí. Cestou zpět jsme 
se zastavili v městečku Keszthely a navštívili jeho nádherný 
zámek a pak pokračovali k Balatonu, který někteří z nás navštívili 
poprvé. 
 

MINIGOLF  
13. 5. 2017 

 

Dalším oblíbeným sportovním zážitkem členů našeho klubu je 
turnaj v minigolfu. Letos nás bylo málo, výhodou bylo, že každý 

měl svou dráhu. Po vyhodnocení vítězů 
následoval pro vyhládlé společný oběd. 
 
 
 
 
 

50. odběrů:  
Ivan Pohořelský z Hulína, Daniel Horný z Hulína, Radek 
Hradečný z Kroměříže, Ludmila Kopřivová z Přílep, Jiří Dvořák 
z Roštína, Jiří Zbránek z Kroměříže, Petr Herodek ze Zlobic 

 
 

NÁVRH PLÁNU AKCÍ KDKK, Z.S. NA ROK 2018 

Leden 
Pátek 12. – Výroční členská schůze KDKK,z.s. Sokolský dům 
Kroměříž 
Únor 
Sobota 3. – Výšlap na Hostýn 
Sobota 24.  - XIV. Ples Klubu dárců krve - sál PN Kroměříž 
Středa – středa 28. 2. – 7. 3. - Letecký zájezd na Kanárské 
ostrovy – ostrov Tenerife  
Březen 
Pátek – neděle 9. - 11. – víkendový rekondiční pobyt v lázních 
Slatinice 
Sobota 24. – První družební bowlingový turnaj dárců krve, 
Kroměříž 
Duben 
Sobota 14. - zájezd do termálních lázní Mošonmagyaróvár, 
Maďarsko 
Květen 
Sobota 12. – První družební turnaj v minigolfu, Kroměříž 
Červen 
Sobota 9. - jednodenní zájezd do Aqualandu Moravia 

 



JUBILEJNÍ ODBĚRY ČLENŮ V ROCE 2017. 

 
120. odběrů:  
Václav Štěpáník z Bystřice pod Hostýnem, Vlastimil Mariánek 
z Morkovic-Slížan  
 

100. odběrů:  
Josef Gröpl z Počenic, Jaroslav Jelínek z Kroměříže, Ladislava 
Svobodová z Bystřice pod Hostýnem, Karel Brezanský z Pravčic, 
Richard Šmíd ze Šelešovic  
 

90. odběrů:  
Petr Janoštík z Počenic, Josef Mikšík z Bystřice pod Hostýnem 
 

80. odběrů:     
Jarmil Bleša z Morkovic-Slížan, Jaroslav Kotas z Bílavska 
 

70. odběrů:   
Petr Cikánek z Hulína, Zdeňka Valigurská ze Zborovic, Roman 
Navrátil z Kroměříže, Miroslava Regentová z Bystřice pod 
Hostýnem, Jaromír Vítek z Morkovic-Slížan, Petr Konečný 
z Nítkovic, Michaela Slatinská z Morkovic-Slížan, František Icela 
z Holešova, Zita Marečková z Holešova, Ladislava Járková 
z Kyselovic, Jaroslav Sigmund z Kroměříže, Aleš Surma 
z Kroměříže 
    

60. odběrů:  
Jaromír Alan z Kroměříže, Roman Stavinoha z Počenic, 
Miroslav Paterna z Kvasic, Stanislav Smékal z Přílep, Jan 
Roman z Morkovic-Slížan, Radek Pleva z Hulína, Libor Štětina z 
Tetětic 
   

SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE  
NA TRANSFUZNÍ STANICI V KROMĚŘÍŽSKÉ NEMOCNICI  

13. - 14. 6. 2017 
 

Bezpříspěvkoví dárci krve 
jsou v současné době 
zásadní a nenahraditelnou 
pomocí pro všechna lékařská 
oddělení, kde dochází 
k využití krve. Stále platí, že 
lidé ochotni darovat nezištně 
svou krev, jsou z hlediska 
příjemce krve a jejích 

derivátů nejbezpečnějším zdrojem.  
 

Chceme poděkovat všem dárcům za jejich příkladné chování a 
malým dárkem jim poděkovat za to, co pro společnost a 
nemocné dělají. Je to také možnost ukázat, že ne všechny 
nemocnice se potýkají s nedostatkem dárců. Ale je to i 
poděkování pro personál, primářku, doktorku a sestřičky, které 
se o dárce starají. Naše pozvání 
přijali a přišli nás osobně 
podpořit a popřát dárcům: 
starosta Hulína Mgr. Roman 
Hoza, starosta Kroměříže Mgr. 
Jaroslav Němec, starostka 
Chropyně ing. Věra Sigmundová, 
která zároveň darovala krev a 
také přijela ze Zlína radní 
Zlínského kraje pí Michaela Blahová, zodpovědná za sociální 
oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku. Také darovala krev.  



ITÁLIE 
16. – 26. 6. 2017 

 
Letošní první 
zahraniční dovolenou u 
moře jsme strávili 
v malebném italském 
městečku Cupra 
Marittima v kempu 
Terrazzo Sul Mare, 
který je cca 300 m od 
pláže. Celý kemp je situován do panoramatických teras 
s nádherným výhledem na vodní hladinu. Byl to pobyt se 
cvičením, někteří opravdu vytrvali, jiní to vzdali už po první lekci. 
Dokonce jsme měli i vánoční večírek. Nechyběly ani výlety do 
hlavního města provincie Marche, Ascoly Picena, a do Říma. Na 
zpáteční cestě jsme se ještě podívali do San Marina, kde jsme 
dokoupili chybějící dárky a suvenýry a s úžasnými zážitky se 
spokojení vraceli domů. 
 

 

CHORVATSKO  
28. 7. – 6. 8. 2017 

 
Přelom července a srpna již několik let 
patří pobytovému zájezdu na chorvatský 
poloostrov Pelječac. Městečko Trpanj a 
její malebné okolí nás natolik okouzlilo, 
že v příštím roce na přelomu července a 
srpna jedeme zas.  

Prusinovice, Obec Rymice, Obec Troubky, p. Roman Odstrčilík 
Záhlinice, Optik Janoušek Chropyně, manželé Ostří Kroměříž, 
Ovocná školka Litenčice, OZP Zlín, Penzion Hrozen Kroměříž, 
Pilana Zborovice, Pivovar Maxmilián Kroměříž, Pizzeria Dal 
Conte Kroměříž, PK – Velkoobchod ovoce zeleniny p. Opravil 
Kroměříž, Pneuservis Záruba Kroměříž, pí Pospíšilová, rodina 
Pospíšilova, Pražírna kávy Kroměříž, Radní ZK pí Blahová, p. 
Zdeněk Rapant Chropyně, Regenerační studio Z. Machalová 
Holešov, Rehabilitace Kojetín, Remiva Chropyně, Restaurace 
Černý orel Kroměříž, Restaurace Vodní meloun Kroměříž, 
manželé Resutíkovi, RBP Kroměříž, REXROTH BOSCH GROUP 
s.r.o., europoslankyně Olga Sehnalová Kroměříž, Ski Janoušek 
Kroměříž, Smart for you,s.r.o. Zlín, Sportcentrum Paráda 
Kroměříž, SZP, a.s. Těšnovice, Svatební salon Juliana Kroměříž, pí 
Marcela Ševců, Tattoo Gereth Kroměříž, Textil Soldán,s.r.o. 
Kroměříž, TON Bystřice pod Hostýnem, TOP NATUR Slušovice, 

Traffin oil, Týdeník 
Kroměřížska, UNESCO 
Kroměříž, UNIVAX p. 
Andrýsek Kroměříž, p. Aleš 
Vach Kroměříž, VAK 
Kroměříž, VEKRA OKNA 
Kroměříž, Velkoobchod 
Kozáček Kroměříž, Vinotéka 
ve vile Kroměříž, VZP 
Kroměříž, Wustenrott Eva 
Koppová Kroměříž, YARO 
Catering, Zeelandia, p. Josef 
Zemánek Chropyně, Zlínský 
kraj, ZPMV  



PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÉ DARY NA PLES 

 
Alfa Kroměříž, Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž, 
AsisTeam, s.r.o. Kroměříž, Autobazar Drábek Kroměříž, Autocont 
Mika Chropyně, Autodoprava Ruman Kroměříž, Autoservis 
Ševčík, AVON Kroměříž, AVOS Kroměříž, Biogena, Bondecor p. 
Skopal Roztoky u Prahy, Cukrárna TIZZI Kroměříž, Cukrářka 
Hanka Kroměříž, ČPP Kroměříž, Salon Dream Dress Kroměříž, 
Dům kultury Kroměříž, Eventy pí Šandová Kroměříž, Fatra 
Napajedla, Fontána Kroměříž, Fruta Bohemia a.s. Kroměříž,  
Hanák nábytek, a.s. Kroměříž, pí Hanáková Kroměříž, Hanhart 
Magneton Morkovice, Hannah Beauty zone,  Hotel La Fresca 
Kroměříž, Hotel Octárna Kroměříž, Hotel U zlatého kohouta 
Kroměříž, Hytex s.r.o. Morkovice, p. Ivan Juřena, Kadeřnictví Styl 
M. Doležalová Kroměříž, Kadeřnictví I. Sedláčková, KASSEX 
Kroměříž, KMOTR – masna Kroměříž, pí Kolářová Hulín, 
Kominictví Kytlica Kroměříž, Konkordia p. Melichárek Kroměříž, 
manželé Korandovi Kroměříž, Kosmetika H. Jelínková Kroměříž, 
manželé Krčovi Chropyně, Kromilk Kroměříž, KRP Realitní služby 
Brno, manželé Kuchařovi Chropyně, Květinářství Salvia Dohnal 
Kroměříž, LED – JAPA OIL, s.r.o., fa Ligurský Kroměříž, LH 
Computer Kroměříž, LUKROM, s.r.o. Kroměříž, Magic Bus p. 
Petřík Kroměříž, Magneton Kroměříž, Masážní studio M. 
Palichová, Masérna Bazén Kroměříž, Masna Pospíšil Holešov, 
Maxi studio Kroměříž, Město Bystřice pod Hostýnem, Město 
Holešov, Město Hulín, Město Chropyně, Město Kojetín, Město 
Kroměříž, město Morkovice, manželé Míškovi Kroměříž, MOREX 
s.r.o., Morkovská pálenice, Muzeum Kroměřížska, Nehtové 
studio J. Štanglicová Kroměříž, New Energy,s.r.o., Obec Bařice-
Velké Těšany, obec Břest, Obec Dřínov, Obec Kostelany, Obec  

HORTUS MAGICUS 2. - 3. 9. 2017 

 
Ač byl první zářijový týden 
plný různých akcí, někteří 
z nás navštívili již IV. Ročník 
Festivalu barokní kultury, 
který se konal v Květné 
zahradě. Letošní program byl 
situován do doby vlády 

Leopolda I.  – barokní hudba a tanec, divadlo čerpající 
z původních raně novověkých her i antických bájí, ohňostroj 
podle původní ikonografie a dobové hry pro děti i dospělé. Bylo 
to krásné ukončení prázdnin a zahájení nového školního roku. 

 

VYSOKÉ TATRY 7. – 10. 9. 2017 
 
Podzimní víkendový pobyt ve 
Vysokých Tatrách byl opravdu 
náročný. Tolik náročných tůr 
jsme ještě neměli. Opravdu 
musím uznat, že v našich řadách 
jsou velcí sportovci a turisti. Ať 
už to byl čtvrteční výšlap do 
Jánošíkových dier, či výstupy ve 
Slovenském ráji po žebřících a 
řetězech v sobotu. Také páteční výstupy v okolí Tatranské 
Lomnice a Štrbského plesa byly úžasné a nezapomenutelný je i 
výjezd lanovkou na Lomnický štít, kde jsme měli nádherné 
počasí a úžasný výhled do daleka. Nedělní prohlídka 
Ľubovnianského hradu a skanzenu náš zájezd hezky zakončila. 



TURNAJ V PÉTANQUE  
1. 10. 2017 

 
Tato francouzská hra má 
v činnosti spolku své místo. 
Letos se konal již X. ročník 
memoriálu M. Háčka.  A 
protože příroda je 
nevyzpytatelná, tak nám 
v neděli 17. 9. Po nachystání 
herních ploch začalo pršet, tak 

jsme se šli schovat do místní hospůdky a tam jsme naplánovali 
náhradní termín. V neděli 1. 10. Bylo nádherné babí léto a 
turnaje se zúčastnilo hodně členů. Samozřejmě medaile a 
diplomy nechyběly. 
 

 

PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝM VINOHRADEM  
14. 10. 2017 

 

Druhá říjnová sobota již několik let patří mezi datumy, které jsou 
zapsány v daníčcích členů 
spolku. Koná se totiž 
burčákový pochod 
v Mutěnicích. Opět plný 
autobus spokojených 
burčákoturistů, i když letos 
se podařilo některým 
zabloudit a obejít si Mutěnice i z druhé strany, než obvykle. 
Přesto dorazili spokojení a těší na příští rok.  

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 

Díky vstřícnosti a 
operativnosti Domu 
kultury v Kroměříži 
jsme se letos mohli 
zúčastnit celkem 15 
divadelních 
představení, 
muzikálů, koncertů 
a baletu. V lednu 
divadla Blázinec a 
Na Koníčka. 
V únoru muzikál Na 
tý louce zelený. V květnu balet Z mého života a Černé zrcadlo. 
V červnu pohádka pro děti Hurvínkova cesta do Tramtárie. V září 
divadlo Dezertér z Volšan. V říjnu divadlo Jonáš a tingl-tangl a 
muzikál Chlapec a hvězda. V listopadu divadlo (Ne)chtěná 

útěcha, pohádka 
Pohádky z košíku a 
koncerty skupiny 
Wohnout a P. 
Žalmana. V prosinci 
divadlo Víkend 
s Bohem a 
adventní koncerty 
K. Knechtové a 
skupiny BrOLN. 



 Netušili jsme, že najdeme s dárci kamaráda z našeho okresu, u 
Rajnochovic, který pomáhá s náborem. Mladý muž po úraze na 
motocyklu přišel o ruku i nohu a nemocnice mu zachránila život. 
Paní primářka nás provedla laboratořemi, kde se krev 
zpracovává, mrazí plazma a nakonec skladuje. Dá se říct, že tady 
se dlouho krev neohřeje, může být uskladněna na 42 dnů, ale 
průměrná doba je pouze 18 dnů. Olomouc zásobuje všechny 
nemocnice ve svém okolí, včetně našeho kraje.  
Nemohu popisovat laboratorní manuál, nejsem k tomu 
povolaná. Doporučila bych podívat se na stránky FN a v klidu 
přečíst velmi zajímavé informace o tomto odděleni, jak pracuje s 
dárci krve, co všechno pro ně zajišťuje.  
Měla jsem šťastný den, dozvěděla jsem se hned ráno dobrou 
zprávu o výsledku vyšetření, které jsem absolvovala právě v této 
nemocnici. Takže příští odběr bude v Olomouci!  
Doufám, že se přidáte. Nebojte se, náš Kroměříž neopustíme, ale 
podívat se jinam opravdu stojí za kapku naší krve.  

DanušeMotalová 

MĚSTO HULÍN PODĚKOVALO DÁRCŮM KRVE  
22. 11. 2017 

 
Velmi si vážím pozvání 
od pana starosty 
města Hulína Mgr. 
Romana Hozy na 
slavnostní ocenění 
dobrovolných dárců 
krve města Hulína, 
kteří svou krev 
darovali více jak 50x. 
Jsem ráda, že město 

v čele s panem starostou každoročně oceňuje tyto dárce a to 
nejen děkovnými slovy, ale i finančním darem ve výši 2 000,- Kč.  
 

Na začátku tohoto oceňování byla myšlenka zakladatelů Klubů 
dárců krve, že mezi oceněními ČČK Zlatou plaketou prof. MUDr. 
Jana Janského za 40 odběrů a Zlatým křížem ČČK III. třídy za 80 
odběrů je velmi dlouhá doba a bylo by hezké, kdyby dárci byli 
oceněni za každý svůj jubilejní desátý odběr. A také aby ostatní 
spoluobčané věděli, že mezi nimi žijí lidé, kteří opakovaně dávají 
kousek sebe k záchraně jiných. V dnešní době, kdy spousta lidí 
všechno přepočítává na peníze, je pro nás důležité vědět, že 
jsou mezi námi lidé, kterým jde především o nezištnou pomoc 
druhým. A že jsou mezi námi také lidé, kteří tuto pomoc 
dokážou ocenit. 
 

Tak jak pan starosta děkoval dárcům krve, tak bych i já chtěla 
poděkovat panu starostovi. Nejen za oceněné dárce, ale hlavně 
za Klub dárců krve Kroměřížska,z.s., protože díky jeho podpoře a 



dotacím města 
můžeme pro 
dárce spolku 
uspořádat 
spoustu aktivit, 
které by jinak pro 
nás byly 
nerealizovatelné. 
Tato spolupráce 
je pro nás velmi 
důležitá a vážíme si jí. V době, kdy získat finanční podporu je 
stále složitější, víme, že představitelé města Hulína si uvědomují 
důležitost bezplatného darování krve a podporují naši činnost a 
pan starosta i svou osobní účastí na akcích pořádaných Klubem 
dárců krve Kroměřížska,z.s. 

Dagmar Úlehlová 

 

 
TERMÁLNÍ KOUPELE V MAĎARSKU  

4. A 25. 11. 2017 
 

Ani letos nechyběly zájezdy za 
termální vodou do Maďarska. 
Spokojeni mohli být všichni 
příznivci těchto lázní. Oba zájezdy 
se konaly v měsíci listopadu. 4. 
jsme jeli Mosonmagyaróváru a 25. 
Do Györu.  

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA  
NA TRANSFUZNÍ STANICI V KROMĚŘÍŽI  

5. 12. 2017 
 

Ráno při odběrech 
dárců krve na 
transfuzní stanici 
čekalo dárce 
překvapení ve formě 
mikulášské nadílky. 
Rada Klubu dárců 
krve Kroměřížska, 
z.s. nejen pro své 

dárce připravila čertovské překvapení. Samozřejmě nechyběl ani 
Mikuláš a anděl. 
 

 
FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI  

19. 12. 2017 

Zúčastnili jsme se 19.12.2017 plánovaného výletu do Fakultní 
nemocnice v Olomouci. Byli jsme překvapeni, že jsme zůstali jen 
3 zájemci a předsedkyně Klubu. V obrovském areálu FN jsme 
našli parkoviště pro dárce krve. Uvítala nás paní Lucie 
Vybíralová, referentka pro nábor dárců krve, zaměstnankyně 
nemocnice. Příjemné prostředí na nás dýchalo ze všech stran.  
Doslova úžasnou prohlídku nám umožnila paní MUDr. Dana 
Galuszková, Ph.D., MBA, primářka transfuzního oddělení. Denně 
se zde vystřídá až 200 dárců krve a plazmy. Pro dárce je 
připraveno občerstvení přímo na oddělení v malé kavárně.  


