
Rádi bychom poděkovali našim sponzorům, kteří 
nám v roce 2018 poskytli finanční příspěvky na 
činnost našeho Klubu: 

Záštita: 
Senátorka Mgr. Šárka Jelínková 
Radní Zlínského kraje Michaela Blahová 
Starosta města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec 
místopředsedkyně představenstva 
Kroměřížské nemocnice a.s. MUDr. Lenka 
Mergenthalová MBA 

Sponzoři: 
Senátorka Mgr. Šárka Jelínková 
Starosta města Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec 
Město Bystřice pod Hostýnem 
Město Hulín 
Město Kroměříž 
Obec Břest 
Zlínský kraj 
Pražírna kávy Kroměříž 
Magneton, a.s. Kroměříž 
p. Melichárek Kroměříž
VAK, a.s. Kroměříž

Ve Zpravodaji máte shrnutí minulého roku. Byl to jubilejní 25. rok a opravdu bohatý na 
akce, které jsme pro Vás připravili. A nejen pro Vás – členy, ale byly to i akce pro 
širokou veřejnost. Spousta lidí neví, že se dárci krve sdružují a podnikají spolu různé 
výlety a sportovní a kulturní akce a také propagují myšlenku bezplatného dárcovství 
krve. Myslím, že se nám to podařilo. Svědčí o tom dotazy mladých lidí na možnost 
darovat bezplatně krev a také kladné reakce na cyklus přednášek a výstavu k 25. výročí 
založení Klubu v Knihovně Kroměřížska. A také noví členové, kteří se aktivně účastní 
klubových akcí. A že v loňském roce bylo z čeho vybírat ….. 

Ale Klub není jen zábava, jsou to stovky 
dárců, kteří se několikrát ročně 
dostavují na Transfuzní stanice po celé 
republice (samozřejmě nejvíc jich chodí 
do naší „domovské“ v Kroměříži) a 
dávají to nejcennější, co mají – svou 
krev – pro záchranu lidských životů.  

Krev - jedno slovo, čtyři písmena. 
Lidským tělem protéká zhruba pět litrů 
této tekutiny. Navzdory technicky 
vyspělé době i pokročilým lékařským 
výzkumům se však stále nedaří 
vynalézt tekutinu, která by byla 
dokonale shodná s lidskou krví a mohla 
by ji plně nahradit.  
Proto si Vás všech nesmírně vážím a 
děkuji Vám za to, co pro ostatní děláte. 
A jsem ráda, že jste mne před lety 
přijali mezi sebe.    

Dagmar Úlehlová 



 

Výroční členská schůze 
V pátek 12. ledna zaplnili dárci 
celý sál Sokolského domu, konala 
se totiž výroční členská schůze. 
Byla bez hostů a bez oceňování 
jubilejních odběrů, protože ty se 
oceňovaly až na slavnostním 
večeru k 25. výročí založení 
Klubu. Proběhlo seznámení  
s návrhem nového loga Klubu, 
které bylo přijato velmi pozitivně 
a schváleno všemi, až na jednoho 
člena, který se zdržel hlasování. 
Dále jsme schválili hospodaření za rok 2017 a plán akcí na rok 2018. Po náročném 
hlasování jsme si zasloužili odměnu a tou bylo výborné vystoupení Chropyňských Babek 
a po něm následovala hudební produkce p. Herberta Novotného, který nám hrál až do 
23 hodin. Všichni, co zůstali a nepospíchali po schůzi hned domů, si to pořádně užili.   
 

Výšlap na Hostýn 2018 
Dne 3. 2. 2018 se konal jako již 
tradičně únorový výšlap na Svatý 
vrch Hostýn. Výletu se s velkým 
překvapením zúčastnilo okolo 30 
členů klubu se svými rodinami, 
známými a kamarády. Cesta 
proběhla bez problémů a v Bystřici 
pod Hostýnem se skupina rozdělila 
na dva tábory, zdatnější vyrazili 
pěšky, a zbytek jel autobusem až do 
cíle. Na vrcholku proběhla návštěva 
kostela i malé občerstvení. Chvíli 
před jednou hodinou, kdy byl 

naplánovaný hromadný odchod směr Rusava, nastala chvíle pro hromadné focení. Na 
Rusavu jsme došli v pořádku, sice v menším počtu, ale o to radostnější ze zvládnutí 
celého výšlapu.  
Děkuji všem zúčastněným za zprostředkování skvělé zábavy. Budeme se těšit opět za 
rok. 

Lukáš Dorian Masar 

 

Plán akcí KDKK, z.s. na II. Polovinu roku 2019 

Červen 
Úterý - úterý 4. - 11. - Zahraniční letecký zájezd do Turecka - Alanya 
 
Červenec a srpen 
Pátek - neděle 26. 7. – 4. 8. - zahraniční autobusový relaxační pobyt 
Chorvatsko Trpanj 
 
Září 
Čtvrtek - neděle 5. - 8. - Víkendový relaxační pobyt Vysoké Tatry 
Neděle 14. - Klubové setkání na pétanque, Podzámecká zahrada 
Kroměříž 
 
Říjen 
Sobota 19. - Putování slováckým vinohradem 
 
Listopad 
Sobota 9. - Zájezd do termálních lázní Györ a Mosonmagyaróvár, 
Maďarsko 
 
Prosinec 
Středa 4. - Mikuláš na Transfuzní stanici v Kroměříži 
Sobota 7. - Mikulášské setkání na bowlingu, Kroměříž 
 
Divadelní představení budou probíhat v průběhu celého roku dle 
nabídek. 
 
 
 

 



 
Vzpomínka. 
 

V prosinci 2018 jsme se rozloučili se zakládajícím členem Klubu panem 
Lubomírem Pišťáčkem. V Radě Klubu pracoval od jeho založení. Byl 
aktivním dárcem a také aktivním členem. Toto jsou jeho vzpomínky na 
začátky Klubu: 
Bylo nás pár, scházeli jsme se v klubovně zdravotně postižených na 
Malém Valu. Akce se konaly hned od prvopočátku. Také jsme se 
soustředili na získávání nových členů Klubu, hlavně z řad dárců krve a to 
se dělo tak, že při vlastním odběru jsme se pohybovali mezi stávajícími 
dárci a propagovali jsme Klub dárců krve. Toto byly naše začátky, na 
které velmi rád vzpomínám. Byli jsme kamarádi, kteří spolu trávili hodně 
příjemných chvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotka z oceňování z roku 2011 za 90. odběrů.  

 

 

XIV. Ples dárců krve 
Je to již dlouholetá tradice, že 
se v měsíci únoru koná ples 
dárců krve, letos to byl již 14. 
ročník. Neradi měníme, co se 
osvědčilo a tak nám k tanci a 
poslechu hrála skupina ONE 
CLASSIC pod vedením 
Herberta Novotného, 
večerem provázel Zdeněk 
Štokman. Občerstvení a 
obsluhu na plese zajistila 
Střední škola hotelová a 
služeb Kroměříž. Ples zahájila 
svým krásným zpěvem 
Barbora Úlehlová, kterou na 

klavír doprovodila Iva Žurková. Letos byla změna v předtančení, zajistili jsme 
vystoupení pole dance, kdy nám Michaela Netopilová předvedla opravdu bravurní, 
skoro artistický výkon. Opět byla 
bohatá tombola, ve které každý 
mohl vyhrát nějakou cenu. A jako 
každý rok jsme se výborně bavili a 
tancovali až do brzkých ranních 
hodin a slíbili si, že se uvidíme za 
rok, kdy bude již 15. ročník. 
 

 

 
 
Velké poděkování za sponzorské dary na ples patří těmto sponzorům: 
Agrodružstvo Morkovice, Airbrush Kolajtaj Kroměříž, Alfa Kroměříž, AsisTeam, 
s.r.o. Kroměříž, Ateliér AD Zlámanka, Autobazar Drábek Kroměříž, Autocont 
Mika Chropyně, Autodílny p. Krupař Postoupky, Autodoprava Ruman 
Bezměrov, Autoeden Zedník Kroměříž, Autosalon Paulus Kroměříž, Autoservis 
Lukáš Jakub Horní Moštěnice, Autoservis Skoupil Kojetín, Autoservis Sotolář, 
AVOS Kroměříž, Bowling Na Lapači Kroměříž, Brenntag Praha, CSAO Kroměříž, 
Cukrárna TIZZI Kroměříž, ČSOB Kroměříž, Dům kultury Kroměříž, ESTATE 



Realitní kancelář Brno, europoslankyně Olga Sehnalová Kroměříž, 
europoslankyně Šojdrová Kroměříž, Eventy pí Šandová Kroměříž, Filharmonie 
Bohuslava Martinů Zlín, Green Sport Kroměříž, p. Grosman Holešov, GWC 
Olomouc, p. J. Hajda Kroměříž, Hanák nábytek, a.s. Kroměříž, pí Hanáková 
Kroměříž, Hanhart Magneton Morkovice, manželé Herodkovi Zlobice, Hotel U 
zlatého kohouta Kroměříž, Hytex s.r.o. Morkovice, Kadeřnictví pí Sedláčková 
Kroměříž, KASSEX Kroměříž, Konkordia p. Melichárek Kroměříž, manželé 
Korandovi Kroměříž, Kosmetický salon Karolína Holešov, Kosmetika H. 
Jelínková Kroměříž, pí Kovaříková Kroměříž, Kromilk Kroměříž, manželé 
Kuchařovi Chropyně, p. Kutra Přílepy, Květinářství Salvia Dohnal Kroměříž, Lapp 
group Malenovice, Lázně Slatinice, LED – JAPA OIL Morkovice, Liba a Jožin, 
s.r.o., fa Ligurský Kroměříž, Magic Bus p. Petřík Kroměříž, Magneton Kroměříž, 
Masérna Bazén Kroměříž, Masna Pospíšil Holešov, Město Bystřice pod 
Hostýnem, Město Holešov, Město Hulín, Město Chropyně, Město Kroměříž, 
město Morkovice, manželé Míškovi Kroměříž, MOREX s.r.o. Morkovice, 
Nehtové studio J. Štanglicová Kroměříž, p. Netroufal Hulín, obec Bařice-Velké 
Těšany, obec Břest, obec Kvasice, obec Litenčice, obec Loukov, obec Nítkovice, 
obec Pravčice, obec Přílepy, obec Prusinovice, obec Rataje, obec Rymice, p. 
Roman Odstrčilík Záhlinice, Optik Janoušek Chropyně, manželé Ostří Kroměříž, 
Ovocná školka Litenčice, OZP Zlín, p. Pavlas Ostrožská Nová Ves, manželé 
Pěčkovi, Penzion Hrozen Kroměříž, Pilana Zborovice, Pilana Kniwes Hulín, 
Pivovar Maxmilián Kroměříž, Pizzeria Dal Conte Kroměříž, PK – Velkoobchod 
ovoce zeleniny p. Opravil Kroměříž, Pražírna kávy Kroměříž, Prima Kroměříž, 
Prominent Kroměříž, Proving Hulín, Radní ZK pí Blahová, RAKO Kroměříž, p. 
Miroslav Rakušan Kroměříž, p. Zdeněk Rapant Chropyně, Rehabilitace Kojetín, 
Remiva Chropyně, RENO Kroměříž, Restaurace Černý orel Kroměříž, Restaurace 
Vodní meloun Kroměříž, manželé Resutíkovi?, RBP Kroměříž, Rosa Market 
Kroměříž, Řempo Kroměříž, Salon Dream Dress Kroměříž, pí Smékalová 
Chropyně, pí Sobková Vlkoš, Sportcentrum Paráda Kroměříž, SZP, a.s. 
Těšnovice, Sportovní rybářství Jestřabice, manželé Strouhalovi, Textil 
Soldán,s.r.o. Kroměříž, SÚS Kroměříž, p. Straděj Morkovice,  TOP NATUR 
Slušovice, Tourist centrum Kroměříž, Tradix Kroměříž, raffin oil?, p. Tvdoň 
Bezměrov, Týdeník Kroměřížska, UNESCO Kroměříž, p. Aleš Vach Kroměříž?, 
VAK Kroměříž, Valiskova.cz Kroměříž, VEKRA OKNA Kroměříž?, Velkoobchod 
Kozáček Kroměříž, Vinotéka ve vile Kroměříž, VZP Kroměříž,  YARO Catering 
Uherský Ostroh, Zahrada Olomouc, Zeelandia Olomouc, p. Josef Zemánek 
Chropyně, Zlínský kraj, ZPMV Kroměříž 

V sobotu 20. října jsme shlédli v 
kroměřížském Domu kultury známou 
divadelní hru Naši furianti z pera Ladislava 
Stroupežnického. Toto komediální 
představení se uskutečnilo u příležitosti 120. 
výročí založení Sokolské župy Hanácké a 100. 
výročí vzniku Československa. Naši dárci měli 
díky Sokolu Kroměříž vstup zdarma. 
 

Posledním letošním představením byl 18. prosince IV. Adventní koncert Andrey Tögel 
Kalivodové & Moravského klavírního tria. Rodačka z Kroměříže nás svým repertoárem 
nádherně vánočně naladila. 

 

KLUBOVÁ TRIKA 
 
Konečně máme svá klubová trička. Pokud se Vám líbí, můžete si je objednat v odběrní 
dny, tj. úterý a středa, na Transfuzní stanici nebo emailem predseda@kdk.kromeriz.cz. 
Na výběr máte pánská a dámská trika různých barev. U dámského ještě můžete vybrat, 
zda chcete nátělník, triko s výstřihem do V, či triko s prodlouženou délkou. 
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Mikulášský bowling  
Bowlingové setkání dárců se těší velké 
oblibě mezi dárci. Již tradiční mikulášské 
zápolení opět proběhlo ve velmi 
přátelské a soutěživé atmosféře s hojnou 
účastí. Naši dárci jsou velmi hraví a na 
soutěžení se vždy velmi těší. Odměnou 
jsou jim diplomy a nesmí chybět ani 
očekávaná medaile! Na mikulášském 
setkání nechyběli čerti, andílci a ani 
nadílka. 

Jindra Míšková 
 

 

Divadelní představení 
I v loňském roce jsme se mohli zúčastnit několika divadelních představení a koncertů 
v Domě kultury v Kroměříži.  

 
2. února - Molieri – Adam Plachetka a Czech Ensemble Baroque 
- operní recitál sólisty Metropolitní opery v New Yorku. 
1. března muzikál Matěje Tauše Chlapec a hvězda 
10. září - Eva Urbanová a Moravské klavírní trio -  Galakoncert k 
100. výročí založení republiky. Zahajovací koncert jubilejního 
padesátého ročníku festivalu Kroměřížské hudební léto. 
 
Třetím koncertem festivalu Kroměřížské hudební léto byla 21. 
září hudebně-obrazová báseň Sinfonia Fišeriana I. Posluchačům 

představila nejznámější melodie z filmů, kde je pod hudební složkou podepsán 
skladatel Luboš Fišer - Petrolejové lampy, Adéla ještě nevečeřela, Zlatí úhoři, Tajemný 
hrad v Karpatech, Romaneto, Babička a další. Slyšeli jsme je v nádherném aranžmá 
a atraktivním živém provedení v podání Filharmonie 
Bohuslava Martinů pod dirigentskou taktovkou dirigenta 
Stanislava Vavřínka.  
 
Dalším divadelním představením bylo monodrama 
Kanaďana Marka Leinera-Younga  Shylock, které se konalo 
v pondělí 1. října. Jde o inscenaci pražského Divadla Na 
Jezerce, ve kterém v režii Radka Balaše jedinečným 
způsobem exceluje slovenská herecká hvězda Milan 
Kňažko.  

Tenerife 
 
28. února vyrazilo 14 odvážných cestovatelů na úžasnou dovolenou snů na jeden 
z nejkrásnějších ostrovů – Tenerife. Náročná cesta – odlétali jsme z Mnichova – však 
byla odměněna nádhernou krajinou, nekonečným oceánem a hlavně krásným počasím. 
I když hotel Perla v Puerto de la Cruz nebyl z nejnovějších, přesto si nás získal svou 
výbornou kuchyní a hlavně barem a bazénem na střeše, kde jsme se každý den sešli a 
vypili několik drinků či pár piv. Každý večer se konala nějaká společenská akce, ať to 
bylo Bingo či diskotéka.  
Krajina na Tenerife je velice rozmanitá. Malý ostrůvek, který má tvar trojúhelníku, na 
délku 80 km a na šířku 60 km a výškové převýšení 3 718 m. Tím nejvyšším bodem je 
stále zasněžený vrchol polospící sopky Pico de Teide. Jen tak mimochodem, Teide 
znamená "Pekelná hora" a toto jméno má své oprávnění, protože o sobě čas od času 
dává vědět.  

Z hotelu jsme měli nádherný výhled, na jedné straně zasněžená hora a na druhé modrý 
nekonečný oceán. Procházka k němu trvala cca 20 minut. Nádherná pláž s černým 
pískem nás naprosto uchvátila. A to byl jen začátek, pak už jsme nevycházeli z úžasu 
celý týden.  
Průzkumná cesta kolem pobřeží ve městě nás přímo nadchla. Procházeli jsme se kolem 
nádherných bazénů Lago di Martianez, šli jsme stále dál, kolem pobřeží a došli 
k nejznámější pláži na severu Tenerife Playa Jardin. Její jméno v překladu znamená 
'zahradní pláž'. 
Nádherný výlet jsme podnikli vláčkem do Loro Parque, kde jsme strávili celý den. Je zde 
k vidění největší sbírka papoušků na světě čítající tři tisíce exemplářů z téměř 



třistapadesáti druhů. Ovšem nejvíc se nám líbila show s kosatkami, ale také delfíni a 
lachtani byli super. Unikátem Loro Parque je nejdelší podmořský tunel na světě, kde se 
nacházejí mořští tvorové.  
Jeden den jsme si půjčili auto a polovina z nás vyrazila na objevnou cestu kolem 
ostrova. Zastavili jsme se na nejkrásnější pláži playa Las Teresitas, která vypadá na 
první pohled jako půlměsíc. Několik roků to byla jediná světlá pláž na ostrově Tenerife. 
Písek sem byl v 70. letech dovezen ze západní Sahary. Dohromady byly spotřebovány 4 
milióny pytlů s pískem, aby byla černá zátoka proměněna na nádherně světlou pláž Las 
Teresitas. Pak jsme objevili ještě několik tmavých pláží a před večerem se vydali zpět 
do hotelu. Přejížděli jsme přes hory a během hodiny se ochladilo z + 25 stupňů C na – 3 
a vystoupali jsme do nadmořské výšky 2 500 m. Do hotelu jsme se vrátili až pozdě 
večer příjemně unavení, ale stále čilí na drink na hotelové střeše. 
Další celodenní výlet jsme měli s českým průvodcem, kdy jsme se podívali do bývalé 
pirátské vesnice Masca. Pak jsme pokračovali do městečka La Orotava, kde je k vidění 
nejstarší dračí strom na světě. Je asi 20 m vysoký s obvodem kolem 6 m. A jeho věk je 
až neskutečný, 600 -800 let. A legenda praví, že kdo se na něho podívá, tak omládne. 
Další zastávkou byla největší turistická pláž Playa de las Americas. A pak jsme 
samozřejmě navštívili národní park Teide, rozkládající se v centrální části ostrova kolem 
stejnojmenné nejvyšší hory nejen Tenerife, ale i celého Španělska. Bohužel jsme zůstali 
jen „dole“ u 
lanovky, protože 
nahoře na 
vrcholu byl velmi 
silný vítr a 
lanovka nejezdila. 
Ale i tak to byl 
velmi silný 
zážitek. 
Nastal čas 
odjezdu a nám se 
vůbec nechtělo, 
vymýšleli jsme, 
jak odjezd 
oddálit, ale 
nakonec jsme 
přece jen seděli 
v letadle a mávali krásnému ostrovu. 
 

 

KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM je název putovní výstavy o zdravém životním 

stylu a nádorové prevenci, se kterou se Liga proti 
rakovině Praha už jedenáctým rokem vydala na pouť 
po českých a moravských městech. 
8. a 9. října navštívila Kroměříž a během těchto dnů 
jsme byli se stánkem na náměstí i my a šířili osvětu 
bezplatného dávání krve.   
 

 
 

Putování slováckým vinohradem 
 
Opět se rok s rokem sešel a je tu další 
stálice Klubových akcí. Každý rok se 
třetí sobotu v říjnu koná v Mutěnicích 
Burčákový pochod, tento rok vyšel na 
sobotu 13 října. Plný autobus 
dokazuje, že akce je mezi dárci velmi 
oblíbená. Je potřeba doplnit hladinu 
červených krvinek, nejlépe 
z červeného vína a burčáku. A když je 
pěkné počasí a bezva parta, tak se ani nechce domů. 

 
 

Mikuláš na Transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice 
 
Také loni zavítal na transfuzní stanici mezi 
dárce sv. Mikuláš, anděl a čerti. Každý dárce, 
který řekl Mikuláši básničku, dostal od 
andílka malý dárek. Ovšem nezůstalo jen u 
darování sladkostí, ale všechny pohádkové 
bytosti také darovali svou krev. Vidět 
Mikuláše, anděla a čerty, jak darují krev, se 
jen tak někomu nepoštěstí. A my jsme mohli 
být 5. prosince u toho. Teď už s napětím 
čekáme, jestli nás navštíví i příští rok. 
 
 
 

https://www.facebook.com/KlubDarcuKrveKromerizska/photos/a.1646989122006880/1646991422006650/?type=3


Cestujeme s Klubem 

Krásně zpracované video p. Tomana nám 13. 11. 
přiblížilo příjemné chvíle strávené s Klubem na 
zájezdech po Čechách, Slovensku, ale i Kanárských 
ostrovech či Chorvatsku. Jako perličku jsme na závěr 
shlédli vystoupení pionýrů a jiskřiček z retrooslavy 
MDŽ ve Slatinicích a také úžasné taneční kreace 
zúčastněných soudružek. Všem se posezení nad 
vzpomínkovým videem moc líbilo a tak do 
budoucna plánujeme další setkání. 

 
 
 
 

Historie transfuze 
 

Cyklus přednášek k 25. 
výročí založení KDKK, z.s. 
ukončila 4. 12. přednáška 
primářky Transfuzního 
oddělení Fakultní 
nemocnice Olomouc MUDr. 
Dany Galuszkové, PhD., 
MBA. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavých 
informací o experimentech 
s darováním krve, o 
objevení krevních skupin, o 

úskalí a problémech transfuzí a to nejen v historii, ale i v současné době. Velice 
zajímavá a poučná přednáška měla na závěr i dlouhou debatu, kdy zúčastnění dávali pí 
primářce doplňující otázky k přednášenému tématu. 
 
Velké poděkování patří Knihovně Kroměřížska a jejím zaměstnancům, že nám dovolili 
v sále knihovny tyto přednášky uspořádat. 
 

 

 

 Jedeme za zdravím! 
 
Krásný nadpis, i když konec byl opačný.  V březnu jsme vyrazili opravdu regenerovat 
své zdraví na víkend do lázní Slatinice. Pro začátek trochu procházky v zámku Čechy 

pod Kosířem. 
Ubytování v lázeňském 
domě Balnea bylo 
rychlé a pak jsme se 
vystřídali na 

objednaných 
procedurách včetně 
plaveckého bazénu. 
Dobře nám topili a my 
jsme větrali, abychom 
přišli i na čerstvý 
vzduch. 
Čokoládové odpoledne 
si nikdo nenechal ujít, 
protože dozvědět se o 
čokoládě a ještě ji 
ochutnat, tak to byla 

laskomina. A pak pralinky, bílá, mléčná, hořká – jak ji uvařit a zase ochutnat! 
A teď se blížil taneční večer, retro v rámci oslav MDŽ. Hudba připravena a přišel nástup 
jiskřiček a pionýrů s karafiátem, srdíčkem a hlavně ty básně, zpěvy a proslov paní 
učitelky! Tak úžasný program jsem snad nezažila, ani když jsem sama odříkávala slib 
jiskry a pionýra. 
Jak úžasný byl zpěv: pionýři, pionýři, malované děti, nasedají do lodiček, jako šipka letí, 
letí…. Ale to už zpíval celý autobusový sbor, nebylo potřeba žádného dirigenta, smích 
svedl všechny pamětníky, jen Bára a Jakub nic takového neznají.  
Paní učitelka vzpomíná, proč slavíme Mezinárodní den žen, děti čekají na chvíli, kdy se 
stanou jiskřičkami a pionýry……. 
A pak přišla retropřehlídka našich dam a mužů! Kdo je připraven není překvapen, tak já 
jsem byla opravdu nepřipravená! Převáděné oděvy patřily do doby mého dětství a 
dříve. 
A pak se tančilo, fotilo a zpívalo. Úžasný večer po masážích, perličkových koupelích a 
teplém bazénu. 
Ráno se nám moc nechtělo do sychravého počasí, ale Muzeum tvarůžků v Lošticích nás 
čekalo. 



Začátky v tvarůžkárně 
musely být opravdu 
být opravdu těžké, 
všechna práce byla 
ruční, velmi namáhavá. 
Mohli jsme zkusit 
zpracovat sýrovou 
hmotu jednoduchým 
strojem, ale i tohle 
dalo zabrat.  
Po obědě v blízké 
restauraci jsme 
unaveni z celého 
víkendu vyrazili 
k domovu. Pravdou ale je, že větší část osazenstva zájezdu měla modré pondělí – 
zůstali doma v posteli s teplotou a kašláním. 
I tak se budeme těšit na další regenerační výlet. 

 Danuše Motalová 
 
Přidávám pár foto, které jsem zvládla mobilem.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinařská Morava v historii a dnes 
 

Třetí přednáška s názvem 
Vinařská Morava v historii a 
dnes se konala v úterý 9. října 
v 16 hodin a přednášel pan 
Jaromír Tichý. Zajímavé je, že si 
pro tuto přednášku vybral 
termín, kdy na Slovensku slaví 
svátek Dionýz, řecky Dionysos 
nebo Bakchos, linsky Dionysus 
alebo Bacchus. Starořecký a 
římský bůh vína, 
vinohradnictví, úrody, 

plodnosti a zábavy. Syn Dia a dcery krále Kadma Semely (vnuk Area a Afrodity). Každý 
rok se na jeho počest konaly v Aténách slavnosti Dionýzie (bakchanálie) a Lénaje .  

 

 

Historie Psychiatrické nemocnice 
Psychiatrickou nemocnicí nás 
23. 10. provedl a velice zajímavě 
o její historii povykládal MUDr. 
Emanuel Doněk. Přednáška 
měla velký úspěch. Zúčastnilo se 
jí 65 lidí. Nejprve jsme se 
podívali na film o historii 
nemocnice a pak jsme se vydali 
napříč areálem a stoletími za 
poutavého vyprávění MUDr. 
Doňka. Mimo jiné jsme se 
podívali i do nemocniční kaple, 

kde mnozí byli poprvé. Zde nám výbornou akustiku předvedla Barbora Úlehlová. Na 
závěr jsme se šli podívat do společenského sálu. Zde také byli někteří poprvé, ale mnozí 
z nás se do něho rádi vrací na Ples dárců krve, který se koná každý rok v měsíci únoru. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Aresa_%28boh%29&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Afrodita
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9ny
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BDzie
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9naje&action=edit&redlink=1


Cyklus přednášek k 25. výročí založení Klubu 
První přednášku s názvem 

Darování krve a kostní 
dřeně měla primářka 

Transfuzního a hematologického 
oddělení Kroměřížské nemocnice 
a.s. MUDr. Hřebačková a 
zdravotní sestřička z TS Barbora 
Bartoňková. Děkujeme za 
zajímavou přednášku, díky které 
jsme mohli nahlédnout do 
„zákulisí“, kde se naše odebraná 

krev zpracovává a dozvěděli se spoustu nových věcí o darování krve a kostní dřeně. 
 

Káva – víme, co pijeme? 
 
Stejnojmenná přednáška se 
uskutečnila 25. 9. v 16:00 v Knihovně 
Kroměřížska. Uspořádal ji Klub dárců 
krve Kroměřížska, z.s. ve spolupráci s 
knihovnou. Návštěvníkům přednášel 
Josef Hora – provozovatel 
Kroměřížské pražírny kávy. 
Při 25. výročí založení Klubu dárců 
krve Kroměřížska, se klub rozhodl 
uspořádat cyklus přednášek nejen se zdravotnickými tématy. Přednášek je celkově šest 
a druhá z nich nese název „Káva – víme co pijeme?“. A proč právě káva? S tím 
návštěvníky obeznámila paní Dagmar Úlehlová, předsedkyně klubu, slovy: „Vedle krve 
je v našem těle také voda, která je také v kávě, tak proč nespojit příjemné s 
užitečným?“ 
Konferenční sál Kroměřížské knihovny se naplnil milovníky kávy všeho věku. Jako 
přivítání dostal každý zúčastněný kávu, která byla čerstvě připravená na místě. Pan 
Josef Hora posluchače uvedl do světa kávy – vysvětlil proces jejího pěstování, původu, 
sklizně, zpracování, pražení i přípravy. Zmínil také mnoho zajímavostí, z nichž nejvíce 
upoutala asi informace, že kávové boby pocházejí z kávové třešně. Když si dáte šálek 
kávy, tak vlastně tedy pijete ovocný nápoj. Pan Hora se snaží mezi lidi šířit kávovou 
kulturu a zastává se hesla, že neexistuje špatná káva, ale záleží pouze na chutích 
každého z nás. 

Michaela Olšanská 

BOWLING - ŠIPKY - KUŽELKY -MINIGOLF 
Sportovní setkání se nesla v duchu přátelských turnajů s dárci z Olomoucké transfuzní 
stanice. 

První přátelský turnaj byl v bowlingu a 
konal se v sobotu 24. března na Bowlingu 
U Zháněla v Kroměříži. Účast byla hojná a 
všem zúčastněným se líbila. Medaile si 
sice odvezli hráči z Olomouce, pouze 
jedna zůstala u nás v Kroměříži a tu 
dostala pí Jarmila Píchalová za nejlepší 
hráčku turnaje.  
Po úspěšném turnaji v bowlingu 
následovalo pozvání na 11. května na 
šipkařský turnaj do Olomouce. Tentokrát 

byla družstva promíchána, takže hráli 
Kroměřížáci s Olomoučáky v jednom 
družstvě. Na zahájení turnaje nás přišla 
pozdravit i primářka olomoucké transfuzní 
stanice MUDr. Galuzsková. Po turnaji 
následovala volná zábava a karaoke. U 
toho jsme se všichni hodně pobavili a 
někteří odjížděli domů až po desáté 
hodině večer.   
Hned další den ráno - 12. května – jsme 
šipky vyměnili za golfové hole a zkusili 
štěstí na minigolfu. Zde jsme měli největší 

úspěchy a doma zůstalo nejvíc medailí.  
Pozvání, tentokrát na turnaj v kuželkách, 
jsme dostali na pátek 15. června. Bohužel 
brzká odpolední hodina začátku turnaje 
nedovolila většině členů přijet a tak jsme 
Klub jely reprezentovat jen já a moje 
dcera. Nakonec se ukázalo, že vzít 
Barunku byla dobrá volba. Všichni si ji 
pamatovali už ze šipkařského turnaje, kdy 
prohlásila, že se trefuje pouze do 
pohyblivých terčů a tak jí šli raději z cesty. 

Dovezla domů medaili za třetí místo. 
Věříme, že tyto turnaje se budou opakovat a že se s dárci z Olomouce budeme dále 
potkávat. Také nás těší velká účast na těchto akcích.  



Mosonmagyaróvár 
Opět klasika, která nezklame – to jsou oblíbené maďarské termály. 7. dubna jsme si jeli 
zarelaxovat, odpočinout a načerpat nových 
sil.  
Další zájezd do termálů se uskutečnil 10. 
listopadu, ale tentokrát jsme si mohli vybrat, 
jestli chceme sobotní den strávit 
v termálních lázních Mosonmagyaróvár 
nebo Györ. 
 

Aqualand Moravia 
Bohužel se tento zájezd uskutečnil v době, kdy se v Kroměříži konal Vybarvený běh, a 
proto nás jelo míň, než bývá na těchto akcích zvykem. Koupání jsme si užili, už byly 
otevřené i venkovní bazény a relax v teplé léčivé vodě na sluníčku byl naprosto úžasný. 
Některým lenochům se ani nechtělo z vody. 

 

14. červen – Světový den dárců krve 
Už po druhé poděkoval Klub dárců krve 
Kroměřížska, z.s. dárcům krve a krevní 
plazmy na transfuzní stanici v Kroměřížské 
nemocnici a.s. u příležitosti Světového 
dne dárců krve. Akce se uskutečnila 13. 
června v dopoledních hodinách. 
Na odpoledne připravil Klub dárců krve 
Kroměřížska, z.s. veřejnou akci s názvem 
BAVÍ SE CELÁ RODINA. Akce byla pro 
všechny děti, které si chtěly zasoutěžit a 
dozvědět se i něco nového. Při příchodu 

na hřiště každý dostal svou kartičku, na kterou dostával potvrzení o splnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích. Soutěžilo 
se ve skákání v pytli, jízdě na kole, 
přenášení míčku na lžičce, 
v tancování. Zajímavý byl úkol, kdy 
děti se zavázanýma očima mazaly 
sádlo na chleba a pak ním krmily 
rodiče.  Mezi úkoly byla i jízda na 
trenažéru a chůze s alkobrýlemi. Za 
splnění všech úkolů pak každý dostal 
malý dárek a sladkou odměnu. 
 

Výstavy 
 
 
 
 
K 25. výročí založení Klubu jsme měli i 
dvě výstavy. Ta první byla 4. – 12. 10. 
v prostorách Domu kultury a druhá celý 
měsíc listopad ve vestibulu Knihovny 
Kroměřížska.  
Obě výstavy mapovaly pětadvacetiletou 
činnost Klubu a doplněné byly obrázky 
dětí z Výtvarného ateliéru Soukromé 
Základní umělecké školy D-MUSIC s.r.o. 
Tématem obrázků bylo Darování krve 
očima dětí. Byla jsem velice překvapená, 
jak zodpovědně děti tuto výzvu přijaly a 
kolik zajímavých obrázků namalovaly. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oslava 25. Výročí založení Klubu 
 

 
Již před 25 lety vznikl v Kroměříži Klub dárců krve. Tomuto výročí bylo věnováno 
slavnostní setkání v sále Domu kultury v Kroměříži. V první části večera proběhlo již 
tradiční oceňování dárců. Všichni se 
pak těšili na taneční část a zábavu, 
která trvala do pozdních večerních 
hodin. Slavnostní večer se konal pod 
záštitou senátorky Šárky Jelínkové, 
radní Zlínského kraje Michaely 
Blahové a starosty města Kroměříže 
Jaroslava Němce. Tito také přišli a 
oceněným dárcům předali věcné 
dary. Celý večer probíhal v příjemné 
atmosféře a veselé náladě. 
Děkujeme všem za účast.  

Jindra Míšková 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bulharsko 
 
Druhý letecký zahraniční zájezd byl do Bulharska. Cíl našeho letu byl hotel Karolina na 
začátku Slunečného pobřeží, kousek od historického města Nessebar, které je na 
seznamu památek UNESCO. Jeho první návštěvu jsme absolvovali vláčkem, který nás 
od hotelu dovezl až k bráně města. Noční procházka byla krásná, ale ještě pěknější pak 
bylo prozkoumávání úzkých uliček ve dne. Odměnou nám pak byl výborný oběd 
v místní rodinné restauraci. 
Další výlet začínal prohlídkou kláštera Svatého Jiří. Tvoří jej budovy do nádvoří 
otevřené dřevěnými nádherně malovanými pavlačemi. Je zde i dominantní zvonice a 
nízký kostelík. Klášter leží na středověkých základech a obnoven byl roku 1856 
tureckým správcem Selimem Bejem. Údajně poté, co ho zázračný pramen vyléčil 
z nemoci a on přestoupil na křesťanství. Také jsme tuto léčivou vodu ochutnali.  
Zastavení u řeky Ropotamo, jejíž ústí bylo prohlášeno za národní rezervaci. Během 
plavby na lodičce jsme pozorovali, jak se na hladině vznáší lekníny, z houštin na břehu 
vzlétají volavky a ledňáčci a vodní želvy se vyhřívají na sluníčku. Vzácných živočišných 
druhů zde žije více než sto. 
Následovala prohlídka Sozopolu, kde jsme měli v místní restauraci typický bulharský 
oběd. Sozopol leží na malém poloostrově, který vyčnívá do Černého moře. Nachází se 
zde typické dřevěné domy s kamennými podezdívkami. Historické centrum letoviska je 
chráněné organizací UNESCO.  
Pak jsme ještě navštívili Burgas. Město, jehož historie sahá až do středověku, kdy zde 
staří Řekové založili významný přístav. 

Kromě plavání v moři, 
slunění, procházení a 
nakupování jsme si 
jeden večer vyjeli na 
typickou bulharskou 
usedlost na typický 
bulharský večer. Bohatý 
program a bulharské 
speciality neměly 
chybu. Viděli jsme i 
tanec na žhavém uhlí, 
nakonec jsme si 
zatančili i my, napili se 
vína a spokojeně 
unavení se vraceli do 
hotelu. 

 



Chorvatsko 
Stará dobrá klasika – i 
tak by se dal nazvat 
tento oblíbený zájezd. 
Na nádherný 
poloostrov Pelješac do 
malebné vesničky 
Trpanj jezdíme už pět 
let a stále se nám tam 
líbí a máme co 
objevovat. Cesta 
autobusem trvá 
poněkud déle, než jsme 
zvyklí z dřívějších 

zájezdů do Chorvatska, ale krásná příroda a milí lidé nám to mnohonásobně vynahradí. 
Krásné koupání, výlety na ostrov Korčulu a do Dubrovníku či fish picnik s koupáním na 
různých plážích a plaváním v moři byly krásným zpestřením našeho pobytu.   
 

Petanque 
Dalším oblíbenou akcí je turnaj tříčlenných družstev v pétanque. Tolik soutěživosti a 
snahy vyhrát jsem neviděla u žádného klubového turnaje. Často se měří metrem a 
počítají milimetry, čí koule je blíže košonku. Loňský turnaj byl velice vyrovnaný, hrálo se 
dlouho a usilovně. Nakonec vyhráli ti, kterým to v neděli 9. září nejlíp házelo. Vždyť 
nerovný terén podzámecké zahrady byl občas velice zrádný a nevyzpytatelný. 
 

Výlet za krásami Polska 
Podzimní víkendový pobyt 
jsme prožili v Polsku. I když 
autobus by uvezl o pár lidí víc, 
přesto jsme se skvěle bavili a 
viděli spoustu zajímavých a 
krásných míst. Ve čtvrtek byly 
cílem naší cesty Piekary 
Śląskie, družební město 
Kroměříže. Zde nás přivítal a 
provedl úžasný člověk pan 
Dariusz Gacek. Věnoval se 

nám celý den, provedl nás po Piekarech – navštívili jsme Kopiec Wyzwolenia, Kalwarii 
s novogotickým kostelem Vskříšení a křížovou cestou, Baziliku Panny Marie a sv. 
Bartoloměje a o všem nám velice poutavě vyprávěl. Pak jsme odjeli do místní Hotelové 

školy na výborný oběd, kde nás přivítal pan ředitel. Pak následovalo setkání s místními 
dárci krve, kteří nás velice mile přijali a byli skvělými hostiteli a společníky. Na setkání 

přišla také zástupkyně města a předala každému 
upomínkový balíček. Dozvěděli jsme se, že 
v Piekarech je jedna z nejlepších nemocnic v Polsku 
a dárci krve jsou také samostatnou organizací. Při 
vykládání, jaké mají v Polsku dárci slevy a 
vymoženosti jsme se jen smutně usmívali a říkali si, 
že třeba jednou i u nás….. Čas pokročil a museli 
jsme se rozloučit, jak s dárci, tak i s naším milým 
průvodcem.  
Druhý den jsme většinu času strávili prohlídkou 
Osvětimi a Březinky. Smutná historie a hrůzy II. 
světové války tam stále žijí. Odpolední prohlídka 
solných dolů ve Wieliczce byla úplně jiná, veselejší, 
krásná. Do hotelu jsme se vraceli až v devět večer, 

unavení, ale spokojení. 
Večer začalo pršet a vypadalo to, že nám proprší celá sobota. Ale jak mávnutím 
kouzelného proutku, kousek před cílem naší cesty přestalo pršet. Hrad 
Ogrodzieniec nám majestátně kynul v sluneční záři a my se cestou k němu ještě stavili 
ve strašidelném zámku.  
Po návratu do hotelu jsme se rozdělili, jedna skupinka zůstala na hotelu a 
prozkoumávala jeho okolí a supermarkety a druhá se vypravila na nákupy do Krakowa. 
Shledali jsme se u večeře, ale hlavně po večeři, kdy Vašek Netroufal hrál na kytaru a my 
zpívali, až se hory zelenaly do brzkých ranních hodin.  
Neděle ráno, vyklidit pokoje a vyrazit na poslední zastávku našeho výletu. Čekala nás 
prohlídka Krakowa. S česky 
mluvící průvodkyní to byl zážitek. 
Prošli jsme nejdůležitější místa 
Krakowa – královský hrad Wawel 
a katedrálu, Královský rynek 
s tržnicí Sukiennice a Mariánskou 
bazilikou, nejstarší budovu 
univerzity a muzeum umění. Po 
výborném obědě jsme se museli 
s Krakowem a později i 
s Polskem rozloučit a ujížděli 
jsme k domovu plni dojmů a 
vzpomínek.  
 


