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Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
                                                      Albert EINSTEIN

Nemocí je bezpočet – zdraví jen jedno.
                                                      Finské přísloví 

Poděkování
„Tak rychle, rychle, už přines-

li tu krev?“ Možná ani nevíte, vážení  
a milí dárci krve, jak často lze podobné 
zvolání na jednotkách intenzivní péče, 
odděleních ARO nebo operačních sálech 
zaslechnout. A jen díky Vám mohou být 
tato volání k velké úlevě zdravotníků 
vyslyšena. Jste to Vy, kdo daruje kousek 
sebe sama pro druhé.

Proto jsem ráda, že Vás všechny 
mohu u příležitosti 20. výročí založení 
Klubu dárců krve Kroměřížska pozdravit 
a poděkovat Vám za to, co už jste mno-
hokrát dokázali. Za to, že jste ochotni nezištně a neokázale opakova-
ně darovat svou krev. Darovat nejcennější tekutinu. Přeji Vám všem 
mnoho zdraví, které pomáháte svými činy bez velkých slov, skromně 
a lidsky vrátit druhým.

A Klubu dárců krve Kroměřížska k jeho výročí pak mnoho 
věrných a ochotných členů a také radost ze setkávání a společně strá-
vených chvil.

                                     MUDr. Olga SEHNALOVÁ, MBA
       poslankyně Evropského parlamentu
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Je tomu již dvacet let, 
co členové Klubu dárců krve 

v Kroměříži pomáhají našim spoluob-
čanům v nejsložitější životní situaci. 
Při záchraně jejich zdraví a mnohdy 
při záchraně jejich životů. Ano, je to 
tak. Krev ta nejcennější životadárná te-
kutina kolující v těle každého z nás. 
Která je nositelem životní síly, zdraví  
a taky života. Její nedostatek způsobený 
její ztrátou ať už při plánovaném či ne-
plánovaném lékařském zákroku či po úra-
ze ohrožuje přímo existenci lidského života. A členové Klubu dárců 
krve v Kroměříži jsou ti kteří pomáhají aby tolik potřebná krev léka-
řům při péči o naše zdraví nikdy nechyběla. Jim všem za jejich činnost 
náleží naše veřejné poděkování. Neboť jejich konání je pro společnost 
mimořádně důležité, prospěšné a nezastupitelné. 

Proto přijměte i můj dík.
 S úctou a poděkováním                    

Mgr. Miloš MALÝ
senátor Parlamentu ČR a místostarosta města Kroměříž 

Vážení přátelé,
je pro mne obrovskou ctí pozdravit 

touto cestou vás – všechny obětavé dárce 
krve a vyjádřit, jak velmi si vážím vašeho 
přístupu k životu. Toho, že považujete té-
měř za samozřejmé podělit se o své zdraví,  
o svou životní vitalitu s těmi, kdo na tom 
právě nejsou dobře a ocitají se možná na 
samotné hranici života. 

Nesmírně si vážím vaší obětavosti  
a z celého srdce vám přeji, aby to krásné 
a dobré, co dáváte druhým, se vám v ži-
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votě také vracelo – ve spokojenosti, ve štěstí a v hojnosti lásky i jiných 
vzácných darů, jejichž hodnotu – tak jako hodnotu krve – nejde ani 
vyčíslit.

S hlubokou úctou   
MVDr. Stanislav MIŠÁK 

hejtman Zlínského kraje 

Díky nadšencům
V roce 1993, kdy transfuzní oddělení pociťovalo absenci  Čes-

kého červeného kříže, byla zpráva o zakládání nové organizace věnu-
jící se dárcům krve, velmi potěšující.

Díky nadšencům dárcovství krve vznikla a postupem let se 
vytvořila silná nezisková organizace, která měla chuť spolupracovat  
s transfuzním oddělením a vytvořila jakési pojítko mezi dárci krve  
a personálem transfuzního oddělení.

Toto spojení má výrazně pozitivní vliv na stav dárcovské zá-
kladny v kroměřížském okrese. V současně době máme v registru asi 
3000 dárců, z toho 60-70 % dárců krve chodí na odběry několikrát do 
roka – to jsou pravidelní dárci krve.

Dárcovství krve od těchto dárců, kteří jsou opakovaně vyšet-
ření, zajišťuje kvalitu a bezpečnost transfuzních přípravků. Snižuje se 
tím velmi podstatně riziko přenosu chorob přenosných krví, zejména 
žloutenky a HIV.

Každoročně máme kolem 120 prvodárců – mladých lidí, často 
rodinných příslušníků pravidelných dárců.

Klub dárců krve se nevěnuje pouze dárcovství, ale organizuje 
pro své členy a jejich rodinné příslušníky kulturní a sportovní akce, na 
které jsou zváni i pracovníci transfuzního oddělení. A my se jich rádi 
zúčastňujeme, protože se jedná o neformální a přátelská setkání.

Přeji Klubu dárců krve do dalších let, aby se vyvíjel stejně  dy-
namicky jako doposud a aby spolupráce s Transfuzním oddělením Kro-
měřížské nemocnice byla prospěšná pro dárce a i pacienty nemocnice.                                                                                                                                      

MUDr.Zdenka HŘEBAČKOVÁ 
 Transfuzní oddělení Kroměřížská nemocnice, a. s. 
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VÝZNAMNé JuBILEuM
Jakékoliv výročí vybízí k zamyš-

lení nad lety minulými a plány do let bu-
doucích. Každý rok má své specifikum, 
každý rok se něco zásadního přihodilo. 
Pro náš Klub dárců krve byl tím nejdů-
ležitějším rok 1993, kdy byl založen.  
A tak v letošním roce slavíme významné 
jubileum – 20. výročí vzniku Klubu dár-
ců krve Kroměřížska.

První kroky za nás udělali paní 
Michlíčková a pánové Kalabus, Pospíšil 
a Pišťáček, kdy hledali způsob, jakým 
Klub uvést do chodu, vymýšleli, jak má fungovat, kde se scházet. 
Přes objevování nových možností akcí pro dárce a shánění finančních 
prostředků na ně, přes rozšiřování členské základny a spektra činnos-
tí Klubu, nás přenesli do dnešní doby, kdy Klub patří mezi největší 
v České republice a díky svým aktivitám má své pevné místo nejen 
v Kroměříži, ale v celém Zlínském regionu. Za tím vším stojí práce 
mnoha obětavých lidí, kteří se za ta léta vystřídali v Radě Klubu.

Bez sponzorů by klub ale fungovat také nemohl a tak mi do-
volte poděkovat za zázemí, záštitu a pomoc všem, kteří nám svými 
finančními i věcnými dary a slevami usnadňují pořádání klubových 
akcí. Všem patří velký dík a my si jejich přispění velmi vážíme. 

Ale nic z toho by se neuskutečnilo nebýt vás, dárců, kteří bez 
nároku na honorář 1x až 4x ročně dáváte to nejcennější, co máte. Náš 
Klub je tu proto, aby Vám byly zpříjemněny chvíle nejen při odběrech, 
ale hlavně doba mezi jednotlivými odběry. Dávat krev, to je rozhod-
nutí na celý život. O tom nás každý rok přesvědčují desítky jubilantů, 
z nichž mnozí svou krev darovali více než 100x. Bezpříspěvkové da-
rování krve je jeden z možných projevů lidské bytosti, která se nezříká 
odpovědnosti za tvoření lepšího světa. Dovolte mi, abych se připojila 
k ostatním s velkým poděkováním za Vaše nezištné, ale velmi potřeb-
né konání, které je pro všechny životně důležité, protože krev ještě 
vyrobit neumíme a přes veškerý vědecký pokrok ji zatím nelze nijak 
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nahradit. Krev je nejvzácnější tekutinou, která dokáže zázraky. Jejím 
darováním věnujete víc – dáváte s ní naději.

Jsem ráda, že patřím mezi lidi, kteří nepláčí, nehrají si na faleš-
né kamarády, nečekají, nesní za bílého dne, ale dívají se kolem sebe, 
vnímají, pomáhají a  inspirují ostatní, protože intuitivně cítí, že zázrak 
nepřichází z nekonečné dálky, ale vychází z nitra každého  z nás.

A tak přeji Klubu hodně dalších obětavých lidí, kteří se ve 
svém volném čase budou podílet na chodu Klubu, organizovat zájez-
dy, kulturní a sportovní akce a jejichž jediná odměna za tuto práci 
bude pochvala za úspěšně uspořádanou akci, která se ostatním členům 
Klubu líbila. Přeji mu také hodně vstřícných lidí a institucí, kteří ze 
svého zisku a svých peněz přispějí na jeho činnost, aby se dárci mohli 
zrekreovat a nabýt opět sil, aby byli v dobré fyzické i psychické kon-
dici.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se zasloužili o dobré jméno 
Klubu a přeji mu do další dvacítky mnoho dárců, mnoho členů, mnoho 
příznivců a ať je stále mezi prvními.

Dagmar ÚLEHLOVÁ
předsedkyně KDKK

PRVNÍ KROKY
V červnu roku 1993 byl pod ve-

dením Oblastního spolku Českého čer-
veného kříže v Kroměříži a vedoucí 
tajemnice Marie Michlíčkové založen  
a svoji činnost započal Klub dárců krve  
a od toho okamžiku se odvíjí historie až 
do dnešních dnů 20. výročí jeho založení.

Takto popsal založení v kronice 
KDK pan Adolf Kalabus, první předse-
da: „Počátkem roku 1993 jsem obdržel 
od vedoucí tajemnice OS ČČK v Kro-
měříži dopis s výzvou k založení Klubu 
dárců krve v našem okrese. K dopisu byl přiložen opis výzvy KDK 
z Českých Budějovic, kde klub již delší dobu pracoval. Výzva mne 
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jako dlouholetého dárce krve, nositele Zlaté plakety prof. MUDr. Jana 
Janského zaujala a na založení KDK jsem začal pracovat. V březnu 
1993 jsem se zúčastnil jako zástupce okresu setkání ve Vyškově, kde 
z iniciativy předsedy KDK pana Orálka byl založen ustavující výbor 
Moravskoslezský. Jeho zástupci pak byli vysláni do celostátního or-
gánu, který zatím zastupovali členové KDK České Budějovice. Na 
zasedání ve Vyškově byly určeny zásady, které budou KDK prosa-
zovat ve prospěch všech dárců. Důležité bylo doporučení, aby KDK 
úzce spolupracovaly s OS ČČK, což v té době nebyl v našem okrese 
problém, neboť tehdejší vedoucí tajemnice OS ČČK paní Michlíčková 
měla velký zájem, aby KDK v okrese pracoval. Začal jsem proto na 
úkolu založit KDK pracovat. Na OS ČČK jsem si ze seznamu dárců 
vypsal dárce vyznamenané Zlatou plaketou a postupně je navštívil, 
telefonicky či dopisem vyzval ke spolupráci. Někteří svolili pracovat 
ve výboru, jiní se přihlásili za člena klubu.

Dopis z února 1993, který poslali zástupci KDK ze svého se-
tkání v Českých Budějovicích, byl adresován ÚV ČČK v Praze, Po-
slanecké sněmovně ČR, Ministerstvu zdravotnictví a Sociálnímu zdra-
votnímu výboru v Praze. Obsahoval náměty k řešení dárcovství krve, 
odměňování dárců krve. Toto setkání vedlo ke vzniku KDK v celé 
republice.

Jak dál v dárcovství krve, o poslání klubu dárců krve, to byla 
dvě hlavní témata, o kterých jednalo 1. celostátní setkání předsedů 
Klubů dárců krve a zástupců Oblastních spolků ČČK, které se konalo 
v sobotu 23. října 1993 ve Vyškově.

Z údajů přednesených na shromáždění vyplynulo, že počet 
odběrů od bezplatných dárců poklesl téměř o třetinu. Vyskytují se  
i dosud placené odběry, ale i u nich byl zaznamenán pokles. Důvody 
byly zjevné. Nepříznivý postoj soukromých podnikatelů k uvolňování 
zaměstnanců k odběru, celkový pokles zájmu i mnoha velkých podni-
ků a společenství o dárcovství krve. 

Zasedání zvolilo celostátní koordinační výbor KDK, který 
bude koordinovat činnost KDK v celé republice. V usnesení, které 
shromáždění schválilo, byly stanoveny úkoly:

- ustanovení komise zástupců KDK a ČČK vypracuje Sta-
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tut Klubů dárců krve, předá je jednotlivým klubům k připomínkám  
a kompletně dopracuje; 

- celostátní koordinační výbor vstoupí do jednání se zástupci 
Svazu podnikatelů a bude řešit problém uvolňování pracovníků k od-
běrům; 

- bude žádat  ČČK o koordinaci akcí s KDK, aby nedocházelo 
k absenci odpovědných pracovníků na důležitých jednáních; 

- spolu s ČČK prosadí, aby 3. duben – den narození prof. 
MUDr. Jana Janského byl prohlášen za Den dárcovství krve. K tomuto 
dni udělovat odměny a vyznamenání; 

- upravit udělování plaket následovně: zlatá pro ženy po 30. od-
běru, muži po 40. odběru, ustanovit další stupeň ocenění diamantový 
odznak obdrží ženy po 50. odběru a muži po 70. odběru; 

- jednat s regionálními osobními dopravci o úlevách na cestov-
ném pro mnohonásobné dárce krve; 

- velmi ostrá debata se rozvinula mezi zástupci okresů, které 
provádí plné odběry krve a těmi, kde se provádí odběr plazmy a jiných 
derivátů krve o stanoveném počtu odběrů pro další oceňování. 

Toto 1. celostátní setkání předsedů KDK a zástupců ČČK bylo 
velmi zásadní a nastínilo činnost KDK a akce pro své členy pořádáním 
setkání členů a dárců při udělování plaket, návštěva kulturních akcí – 
divadla, koncerty, pořádání zájezdů atd.

V našem okrese se pravidelně schází výbor KDK, který připra-
vuje setkání dárců krve, členů Klubu z celého okresu. Zatím se přihlá-
silo ke členství 45 dárců s různým počtem odběrů. Zájemci získávali 
informace od jednotlivých členů výboru v dosahu jejich bydliště, dále 
na ČČK v Kroměříži na Moravské ulici a výjimečně i na transfuzní 
stanici nemocnice v Kroměříži.

Jako výkonný orgán KDK byla ze členů výboru zvolena Rada 
KDK. První ustavující schůze rady se konala v restauraci na autobuso-
vém nádraží v Kroměříži, další schůzky pak v Posádkovém domě ar-
mády. Z důvodu pracovního zaneprázdnění rezignoval na práci v radě 
p. Bohumil Vybíral ze Zborovic.  

První celookresní setkání členů KDK se konalo dne 14. pro-
since 1993 v klubovně Svazu zdravotně postižených na Malém Valu 
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v Kroměříži. Jedním z důležitých bodů programu setkání bylo předání 
odměn žákům prvních tříd základních škol v okrese, kteří získali něko-
ho z rodičů či příbuzných k prvnímu bezpříspěvkovému odběru krve. 
V okrese to byli čtyři prvňáčci a získali pět dárců krve: Jana Konečná, 
ZŠ Kráčiny Holešov, získala maminku Jarmilu Konečnou a tetu Zdenu 
Matulíkovou, dále David Žáček, ZŠ Počenice, získal tatínka Františka 
Žáčka, Martin Alan, ZŠ Slovan Kroměříž, poslal na TS tatínka ing. Ja-
romíra Alana a Veronika Majerková, ZŠ Zachar Kroměříž, také svého 
tatínka Jaroslava Majerka. Všichni žáci obdrželi malé dárky, knihy. 
Jana Konečná dostala jako odměnu hodinky za dvě získané dárkyně 
krve. Na zakoupení dárků věnoval finanční částku ing. Jiří Holec, ma-
jitel firmy Granit v Kroměříži. Setkání byl přítomen předseda OS ČČK 
v Kroměříži Mgr. Petr Justýn a primář TS MUDr. Igor Sterzinger.

Počet členů KDK ke konci roku 1993 činil 63 osob. Byl schvá-
len členský příspěvek na rok 1994 ve výši 50,- Kč na člena. 

ČLENSTVÍ VE VÝBORu KDK přijali:
Adolf KALABUS, Antonín POSPÍŠIL – oba z Chropyně; Lu-

bomír PIŠŤÁČEK – z Kroměříže; Jiří LAKOMÝ – ze Lhoty u Pačla-
vic; František SVAČINA – z Bystřice pod Hostýnem; Bohumil VY-
BÍRAL – ze Zborovic; Zdeněk VYBÍRAL – z Holešova; JUDr. Josef 
ČECH – z Kroměříže; Oldřich DÝČKA – z Vrbky; Josef ZIMMER-
MANN – z Hulína; František SÝKORA – z Morkovic; Josef SPÁ-
LOVSKÝ – ze Zářičí; Vladimír POLIŠENSKÝ a Marie MICHLÍČ-
KOVÁ – z Kroměříže  

FuNKCE V RADĚ zastávali: 
Předseda – Adolf KALABUS; místopředseda – JUDr. Josef 

ČECH; jednatelka a hospodářka  – Marie MICHLÍČKOVÁ; vedení 
členské evidence – Oldřich DÝČKA; předseda revizní komise – Lu-
bomír PIŠŤÁČEK; člen revizní komise – Antonín POSPÍŠIL.   

Zpracováno s využitím zápisů Adolfa KALABuSE 
      prvního předsedy Klubu dárců krve v Kroměříži 
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A léta běží, vážení 
Tento název známého rozhlaso-

vého pořadu se mi připomněl, když jsem 
byla jako pamětník požádána o příspěvek 
do sborníku k 20. výročí trvání Klubu 
dárců krve Kroměřížska.

Uplynulo už 20 let ode dne, kdy 
jsem s nadšením a odvahou a několika 
dalšími dárci krve zakládala náš Klub. 
Byli jimi: pan Adolf Kalabus z Chropy-
ně, pan Lubomír Pišťáček z Kroměříže  
a pan Antonín Pospíšil z Chropyně.

Tito mnohonásobní bezpříspěv-
koví dárci krve měli zájem o rozvoj a propagaci myšlenky bezplatné-
ho dárcovství krve. Tohoto hlavního úkolu jsme se chopili každý pod-
le své úvahy a horlivosti. Získávali jsme zkušenosti z činnosti Klubu 
v Českých Budějovicích, zamýšleli se nad dílčími aktivitami a to jak 
při vlastní činnosti, tak v působení směrem k veřejnosti, k propagaci 
bezplatného dárcovství krve a v získávání dalších nových dárců.

Práce to byla velmi zajímavá, náročná na čas a pro mne osobně 
velká výzva – musela jsem se vyrovnat se složitějšími úkoly, s většími 
nároky. To se mi dařilo naplňovat tím lépe, čím více se nám dařilo 
v činnosti Klubu. A to nepřišlo samo od sebe a ani jedním rázem. Při 
první výroční schůzi Klubu jsme se v jeho vedení sešli z celého okresu 
a navíc různé osobnosti, jak se říká: Každý pes – jiná ves.

Nebudu vypočítávat, co nám to dalo práce a úsilí, kolik nás 
to stálo času a dokonce neúspěchů, jak jsme se snažili se mezi sebou 
předstihovat, kdo bude lepší a zároveň si navzájem pomáhat! Dobře 
bylo, když jsme táhli tak říkajíc za jeden provaz, když jsme každý ná-
ročný úkol vyzkoušeli zvládnout společně.

Těžko lze spočítat odpracované hodiny nás všech, kteří se až 
do dnešních dnů přičinili o pestrý život našeho Klubu. Lidi spojuje 
ledacos: společný cíl, práce, snaha, zájem, koníček, …. Lidi ale také 
spojuje třeba to, že procházeli členstvím, každý sice v různém čase, 
ale ve stejném Klubu.
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Je to zvláštní pocit, když je člověk vyzván k napsání pár řádek 
o něčem, k čemu má blízký, osobní vztah. Je to, jako když se narodí 
dítě: roste, vyvíjí se, dospívá a pak jde svou životní cestou a my rodiče 
jen přihlížíme, jak si vede. V takové pozici jsem nyní já.

Do dalších let přeji Klubu, svému dítěti, a všem jeho funkcio-
nářům sílu, hlavy plné nápadů, chuť dárců se setkávat, prožívat spo-
lečné zážitky a snad i důvěru v život, kterou dárci krve naplňují. Má 
pro mne svou skvělou vůni dodnes. Možná, že dnes tomu pocitu spíš 
říkám vděčnost.

Francouzi praví, že vděčnost je paměť srdce. Ano, to všechno, 
co jsem v Klubu dárců kdysi prožila, týká se paměti i srdce. A bude se 
týkat tak dlouho, dokud paměť i srdce budou mi jen trochu sloužit.             
         

  Marie MICHLÍČKOVÁ 
zakládající členka z roku 1993
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PŘEHLED ČINNOSTI KLuBu

ROK 1994
Druhé setkání se konalo 20. dubna 1994. K datu setkání měl 

Klub již 105 členů, z toho 81 mužů a 24 žen. Nárůst členů Klubu nás 
těšil, předseda ve zprávě hodnotil dosavadní činnost a nastínil, jak si 
rada Klubu představuje další činnost. Chtěli jsme se zaměřit na zís-
kávání nových dárců krve, pracovat na udržení kvalitních dárců krve. 
Odměňování dárců, kteří dosáhli padesát až šedesát a více odběrů krve, 
nejen pro členy KDK, ale i všechny dárce z okresu. Usilovat o to, aby 
mnohonásobně vyznamenaní dárci měli společenské postavení. 

Setkání třetí – 24. listopadu 1994. Ve spolupráci s Okresním 
úřadem v Kroměříži, zdravotnickým odborem, vedeným MUDr. Marií 
Černoškovou se nám podařilo získat finanční prostředky na hodnotné 
věcné dary pro dárce s odběry nad „Zlatou plaketu“. O všech vyzna-
menaných dárcích byli informováni jejich zaměstnavatelé a starostové 
obcí. Byli zároveň vyzváni ke zveřejnění jejich jmen na pracovištích  
a v obcích. Tento způsob uvědomování zaměstnavatelů a místních or-
gánů je považována za důležitou část práce KDK.

Klub dárců krve vypomohl Oblastnímu spolku Českého červe-
ného kříže ve zpracování seznamů dárců, kteří dosáhli počty odběrů 
za některou z plaket.

ROK 1995
Byly vyhodnoceny seznamy pro Úřad Českého červeného kří-

že v Praze. Jednalo se o značný počet dárců, kteří byli oceněni za dva 
roky a to za rok 1993 až 1994. Vydán první Zpravodaj Klubu dárců 
krve okresu Kroměříž. 

Současný stav členské základny byl 128 členů, na celookres-
ním shromáždění KDK v klubovně Svazu zdravotně postižených na 
Malém Valu se sešla 19. října 1995 i rodina Huličníkových z Dříno-
va. Vratislav nejstarší má na svém kontě 107 odběrů krve, jeho syn, 
rovněž Vratislav 46 krát daroval bezplatně svou krev, jeho manželka 
Vlasta s 39 odběry a jejich nejmladší syn Vratislav, který transfůzní 
stanici navštívil již 8 krát. K příjemnému posezení zahrálo trio Svazu 
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zdravotně postižených pod vedením Jiřího Bertóka.
Na sobotu 9. prosince zajistil pro své členy a jejich rodinné 

příslušníky Klub dárců krve okresu Kroměříž zájezd do Moravsko-
slezského Národního divadla v Ostravě na známou a oblíbenou ope-
retu Veselá vdova. Byl to pro zúčastněné milý dárek. Celou akci za-
jišťoval místopředseda Klubu JUDr. Josef Čech. Díky jeho osobním 
kontaktům v divadle měli členové možnost posedět se sólisty operety 
v divadelním klubu. Sobotní představení Veselé vdovy bylo o to slav-
nostnější, protože s ním končil uměleckou kariéru dirigent Vladimír 
Brázda. K jeho životnímu jubileu byla předána za všechny členy krás-
ná kytice květů.

ROK 1996
Konference KDK se 18. března 1996 konala v klubovně Svazu 

zdravotně postižených. Předseda Adolf Kalabus se ve své zprávě za-
mýšlel nad společenským uznáním dárců krve. Přednesl návrh k zaslá-
ní dopisu Ministru zdravotnictví ČR PhDr. Janu Stráskému, ve kterém 
by neutěšená situace v dárcovství krve byla prezentována a doplněna  
o návrhy na zlepšení. Zaslání dopisu bylo schváleno a v dubnu rea-
govalo Ministerstvo zdravotnictví dopisem, ve kterém bylo vysvět-
leno, že má dárcovství krve v České republice pozitivní trend a řadu 
zvýhodnění a různých forem ocenění, která jsou dárcům krve běžně 
poskytována.

V roce 1996 jsme hospodařili s pokladní hotovostí 1 174,- Kč 
a na účtě u banky Haná byla částka 5 338,- Kč.

Osamostatnění Klubu
 V červenci 1996 KDK okresu Kroměříž požádal Ministerstvo 

vnitra – civilně správní úsek o registraci Stanov KDK k práci samo-
statného právního subjektu z důvodu nebezpečí likvidace Oblastního 
spolku ČČK v Kroměříži, čímž bychom ztratili zázemí pro naši čin-
nost. Na základě Zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, byla 
registrace našeho Klubu provedena. Členové přípravného výboru byli 
Adolf Kalabus a Antonín Pospíšil z Chropyně a Lubomír Pišťáček  
z Kroměříže. Jednat jménem přípravného výboru byl pověřen předse-
da Adolf Kalabus. Sídlo Klubu dárců krve se přestěhovalo.
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ROK 1997
Začala úspěšná spolupráce se zdravotními pojišťovnami – 

Všeobecnou  zdravotní pojišťovnou a Revírní bratrskou pokladnou – 
dárcům byly vydávány léky a vitamínové přípravky přímo po odběru 
krve. Ve spolupráci s redakcí Týdeníku Kroměřížska začal vycházet 
pravidelně (3 až 4 krát ročně) Zpravodaj. Mnohonásobní dárci krve 
byli nově oceňováni a odměňováni i ve spolupráci s městem Kroměříž 
(pamětní medaile města Kroměříž) a ze slavnostního předávání byl 
natočen šot pro regionální vysílání EMUR FILM Zlín. Klub začal or-
ganizovat víkendové pobyty pro dárce krve, první z nich se uskuteč-
nil v rekreačním středisku Sigma v Luhačovicích. Ke dni dětí jsme 
uspořádali zájezd do Westernového městečka u Boskovic a do Kate-
řinských jeskyní. V době kritických záplav v červenci Klub přispěl 
částkou 1 000,- Kč na Konto Charity.

Zástupci Klubu dojednali s obecními a městskými úřady fi-
nanční podporu pro činnost KDK a členy s trvalým pobytem v místě 
jejich působnosti. Byl zaveden členský příspěvek 50,- Kč za rok. Na 
jižní Moravě v tomto roce pracovalo celkem 5 klubů a to poměrně 
dobře. Při oblastním spolku ČČK pouze dva, kdežto tři byly organizo-
vány jinak (Vyškov, Brno a Kroměříž).

ROK 1998
Klub zahájil v tomto roce novou aktivitu - zahraniční zájezdy. 

První ozdravný pobyt se uskutečnil v Chorvatsku na ostrově Raab, 
kokrétně se jednalo o 10 denní pobyt v mezinárodním kempu San Ma-
rino s cestovní kanceláří Viktoria Brno. Opět jsme uspořádali akce pro 
děti – výlet do ZOO Lešná a lázní Kostelec u Zlína.

Prostřednictvím Zpravodaje byly informovány městské a obec-
ní úřady o činnosti KDK. Zpravodaj byl nově zasílán také firmám, kte-
ré podporovaly činnost KDK (např. poskytovaly finance na oceňování 
mnohonásobných dárců krve za odběry).

ROK 1999
Knihovna Kroměřížska uspořádala v tomto roce 1. prezentaci 

neziskových organizací v prostorách Domu kultury, kde svou činnost 
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představil také náš Klub. Nově jsme navázali spolupráci s SOS ves-
ničkou Chvalčov –  Klub věnoval k Vánocům jedné z rodin tenisovou 
raketu a míčky. 

Úspěšně jsme rozšířili spolupráci při vydávání vitamínových 
přípravků pro dárce krve také na Vojenskou zdravotní pojišťovnu, 
Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra a Zdravotní pojišťovnou 
Metal-Alianz. 

ROK 2000
Začátek roku byl spojen se smutnou událostí. Dne 14. ledna 

2000 jsme se rozloučili se zakládajícím členem KDK panem Antoní-
nem Pospíšilem z Chropyně.

Proběhla 2. prezentace neziskových organizací, tentokrát 
v Knihovně Kroměřížska, opět s naší účastí. Byli jsme hosty výroční-
ho jednání KDK Vyškov, delegace byla ve složení předseda Adolf Ka-
labus, místopředseda JUDr. Josef Čech, jednatelka Marie Michlíčková 
a člen KDK Mgr. Miroslav Karásek.

Ani tento rok jsme nezapomněli na děti a k Mezinárodnímu 
dni dětí pořádali turistický výšlap na Tesák a zábavné a společenské 
odpoledne v SOS dětské vesničce Chvalčov. Opět jsme uskutečnili 
ozdravný pobyt v Chorvatsku a další sportovní akce – kuželky, stolní 
tenis, pétanque. Kromě každoročně organizovaných zájezdů do diva-
dla jsme tento rok zakoupili 15 vstupenek na muzikál do Prahy Hrabě 
Monte Christo pro odměněné dárce krve.

Všeobecná zdravotní pojišťovna přestala poskytovat finanční 
prostředky pro své pojištěnce – dárce krve na ozdravné pobyty, proto 
se žádné neuskutečnily.

V tomto roce jsme odhlasovali zvýšení členského příspěvku 
z 50,- Kč na 100,- Kč.

ROK 2001
Uskutečnily se tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty, kul-

turní i sportovní akce a výlety pro děti. V rámci akce Strom pro třetí 
tisíciletí zasadili zástupci KDK 20. října v Podzámecké zahradě lípu 
srdčitou, kterou věnoval pan Karel Zdražil, majitel firmy FLOREKO. 
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Jako každý rok byli oceněni jubilanti 
s počtem 50, 60 a více odběrů a byly jim 
předány drobné dárky.

ROK 2002
Klub pokračoval ve stálé čin-

nosti – členové rady KDK byli přítomni 
na transfuzním oddělení v odběrových 
dnech a mimo jiné předávali vitamíno-
vé přípravky od zdravotních pojišťoven. 
Uspořádali jsme např. dětský den s pro-
gramem a zájezd do Rakouska – na svá-
tek muzeí ve Vídni. 

Činnost ukončily zdravotnic-
ké referáty okresních úřadů – poděkovali 
jsme při té příležitosti MUDr. Marii Černoškové, vedoucí zdravotnic-
kého referátu v Kroměříži, která dlouhodobě spolupracovala s KDK  
a zajišťovala pravidelný finanční příspěvek z rozpočtu okresního úřa-
du na činnost Klubu. 

ROK 2003
Slavnostní setkání k desátému výročí činnosti KDK se konalo 

v aule Justiční školy. V této souvislosti bylo rozhodnuto tradiční vý-
roční shromáždění nepořádat, ale připravit na únor roku 2004 1. ples 
dárců krve. 

Činnost Klubu pokračovala dle plánu práce na daný rok – např. 
oblíbené zahraniční ozdravné pobyty byly organizovány nejen v Chor-
vatsku, ale i v Itálii. 

ROK 2004
První společenský ples se konal dne 14. února 2004 v Domě 

kultury v Kroměříži v souvislosti s 10. výročím založení KDK, účin-
kovala brněnská Moravěnka se svými sólisty a disc jockey Pavel Dvo-
řáček. Hlavní cena losovaná ze vstupenek byla 10 denní pobyt pro dvě 
osoby na ostrově Raab v Chorvatsku, kam už členové klubu a ostatní 
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dárci a jejich rodinní příslušníci jezdí sedmou sezonu s cestovní kan-
celáří Viktoria Brno.

V listopadu na výročním shromáždění nastala změna ve vedení 
Klubu. Předsedou se stal jeho dlouholetý místopředseda JUDr. Josef 
Čech. Sídlo bylo přesunuto na třídu 1. máje v Kroměříži. Pan Adolf 
Kalabus byl zvolen čestným předsedou, neboť vykonával funkci před-
sedy KDK 11 let a za tu dobu se mu podařilo vybudovat za pomoci 
skupinky nadšenců stabilní neziskovou organizaci na vysoké úrovni.

ROK 2005
Zahájili jsme peněžní sbírkou, jejíž výtěžek byl odeslán na 

konto zemím postiženým přírodní katastrofou (Indie, Indonésie, Srí 
Lanka, Thajsko). Rada klubu přistoupila koncem roku 2004 k inven-
tarizaci členské základny, která byla ukončena k  28. únoru 2005. Vý-
sledkem byla úplná výměna členských průkazů s novými evidenčními 
čísly. K tomuto datu bylo evidováno 318 členů. Práci Klubu ocenil  
a nad bilancí dárců (v regionu Kroměřížska jich bylo v té době registro-
váno na 4000) vyjádřil uznání i hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš na 
setkání zástupců KDKK se statutárními zástupci Zlínského kraje.  

I tento rok byl bohatý na akce pro členy Klubu – zájezd do 
termálních lázní v Maďarsku, na operetu do Ostravy, na divadelní 
představení do Zlína, ozdravný pobyt v Chorvatsku. Bohatý program 
měl i květnový víkendový ozdravný pobyt v Jeseníkách v Loučné nad 
Desnou – prohlídka zámku Velké Losiny, muzeum a ruční výroba pa-
píru, Lázně Velké Losiny, pivovar Hanušovice a také elektrárna Dlou-
hé stráně.

V rámci dětského dne jsme připravili turistický výlet Kroměříž 
– Bunč – Velké Brdo se soutěžemi.

ROK 2006
Hlavním úkolem KDK zůstává již více než 12 let získávání 

nových dárců krve mezi širokou veřejností a tím i nových členů na-
šeho Klubu. Město Kroměříž, Dům kultury a Knihovna Kroměřížska 
uspořádali společenskou akci s názvem Dar dárcům jako uznání za 
činnost všem organizacím nevládního neziskového sektoru, mimo jiné 
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i Klubu dárců krve. V rámci akce „Kroměříž město stromů“ se v říjnu 
uskutečnilo setkání „U lípy“ v Podzámecké zahradě – naše lípa rostla 
už 5 let. Druhý ples v sále Psychiatrické léčebny v Kroměříži. Rada 
zakoupila 100 hodin vstupů do solno-jodové jeskyně v Sokolském 
klubu jako relaxační pobyt pro obnovu energie a vitality 

Pro děti byl tento rok uspořádán ke Dni dětí zájezd na Pohád-
kový hrad Broumov - Bilnice, kam jsme se na podzim vrátili při tu-
ristickém pochodu v rámci ozdravného pobytu v horském hotelu Jele-
novská v Bílých Karpatech.

ROK 2007
Díky velkému zájmu jsme opět uspořádali ples, na kterém 

mimo jiné vystoupila taneční skupina Moment pod vedením členky 
Rady našeho klubu Hany Jelínkové, která byla v daném roce vyhláše-
na na 1. místě v kategorii „Nejlepší cvičitel“ v anketě města Kromě-
říže.  Opět jsme ocenili jubilanty, uspořádali turnaj ve stolním tenise 
a kuželkách, navštívili termální lázně v Maďarsku a při ozdravném 
pobytu i Palmovou riviéru v Itálii. Na závěr prázdnin jsme pro děti 
připravili zájezd do ZOO a Dinoparku ve Vyškově.

ROK 2008 - Patnácté výročí založení Klubu dárců krve 
V návaznosti na úmrtí a k uctění památky místopředsedy Klu-

bu Milana Háčka jsme tradiční turnaj ve hře pétanque  pojali jako  
1. ročník Memoriálu Milana Háčka.

Ve vedení Klubu došlo k výrazné personální změně – z Rady od-
stoupila většina jejích dosavadních členů a byli zvoleni noví. Navázali 
jsme spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou při vydávání vitamí-
nových přípravků také pro její klienty. Opět jsme ocenili mnohonásobné 
dárce krve. Ozdravné zahraniční pobyty pořádáme již 12. sezónu, stejně 
jako akce pro děti – tentokrát to byl Dětský den v ZOO Lešná u Zlína. 
V tomto roce se také uskutečnil i 5. ročník plesu. 

ROK 2009
Vedení nemocnice Kroměříž, a. s. pronajalo našemu Klubu 

v areálu nemocnice kancelář. Pokračovali jsme v činnosti dle plánu 
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akcí na rok. Kromě turnaje ve stolním tenisu a kuželkách proběhl  
i 2. ročník turnaje Memoriálu Milana Háčka v pétanque. Zahraniční 
ozdravný pobyt nás zavedl na ostrov Murter v severní Dalmácii a podzim-
ní tuzemský pobyt pod Pálavu – do penzionu v Dolních Dunajovicích.

ROK 2010
Šestý ples dárců krve proběhl pod záštitou hejtmana Zlínského 

kraje MVDr. Stanislava Mišáka, který se ho zúčastnil spolu s man-
želkou. Kromě tradičního oceňování jubilantů byla v tomto roce vě-
nována i velká pozornost 14. červnu jako Světovému dni dárců krve 
uskutečněním kampaně zaměřené na získávání nových dárců. Zajíma-
vý byl výlet do polského Těšína spojený s návštěvou největší hornické 
expozice v ČR Landek v Ostravě. 

ROK 2011
Na 17. výročním shromáždění členů Klubu dárců krve byli 

oceněni členové za 50, 60, 70, 80, 90, 100 a 110 jubilejních bezplat-
ných odběrů krve. Dne 18. června zemřel zakládající člen klubu, jeho 
dlouholetý předseda a čestný předseda Adolf Kalabus.

Nadále pokračoval výdej vitamínových přípravků, nyní již jen 
pro některé zdravotní pojišťovny. Mimo dalších akcí tradičně pořáda-
ných Klubem, jako je ples, sportovní a kulturní akce a ozdravné poby-
ty, se uskutečnil i zájezd do největšího evropského aquaparku Tropical 
Islands u Berlína.

ROK 2012
Konal se už VIII. ples dárců krve a mnoho dalších tradičních 

akcí Klubu, ať už sportovních, nebo kulturních. Výšlap na sv. Hostýn, 
turnaj ve stolním tenisu, turnaj v kuželkách o „Putovní pohár Klubu“ 
nebo 5. ročník memoriálu Milana Háčka v pétanque. Opět jsme jeli 
do Moravskoslezského divadla v Ostravě na operetu či do Zlína na 
divadelní představení. Rekreovali jsme se na víkendových pobytech 
ve Vsackých Beskydech a horském penzionu na Slovensku, na zájez-
dech do Polska, maďarských termálních lázní nebo dvou přímořských 
pobytech v Chorvatsku. Den dětí se uskutečnil v Dinoparku Vyškov.
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K 31. květnu odstoupil z funkce dlouholetý předseda JUDr. 
Josef Čech, vzhledem k jeho odchodu a kvůli zajištění plynulého cho-
du Klubu byla svolána mimořádná volební schůze členů KDKK, na 
které byla odvolána stávající Rada a byla zvolena nejen Rada nová, ale  
i kontrolní komise. Nová rada KDKK na své první schůzi dne 30. čer-
vence zvolila předsedkyní Klubu Dagmar Úlehlovou, místopředsedu 
Václava Kuchaře, hospodářku Lenku Nádeníčkovou a sekretářku Bc. 
Veroniku Klímovou

Rok změn završila výroční členská schůze, konaná přesně na 
den 20 let po schůzi první, na které jsme schválili nové stanovy Klubu 
a plán práce na rok 2013. 

ROK 2013
Rok, v jehož průběhu oslavujeme 20. výročí vzniku Klubu, 

jsme zahájili výšlapem na Svatý Hostýn, prezentací své práce na vý-
stavě neziskových organizací, konané v prostorách Knihovny Kromě-
řížska a tradičním plesem. V sále Psychiatrické léčebny  Kroměříž 
nám k tanci a poslechu hrála hudební skupina ONE CLASSIC pod 
vedením pana Herberta Novotného, předtančení obstarala skupina 
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Swing ladies a byla připravena opět bohatá tombola – přes 420 cen, 
přičemž hlavní cenou byl víkendový pobyt pro dva v Luhačovicích 
v hotelu Vega. Ples se vydařil a už se připravujeme na další, jubilejní 
X., který se bude konat 8. února 2014 opět v sále Psychiatrické léčeb-
ny v Kroměříži.

Stihli jsme už také oblíbený zájezd do termálních lázní, ten-
tokrát do Veľkého Mederu na Slovensku nebo muzikál Řek Zorba 
v Městském divadle ve Zlíně a klubové setkání při bowlingu v restau-
raci U Nedopilů v Kroměříži, kterého se zúčastnilo 26 dárců, což je 
po dlouhé době velká účast, co se týká sportovních setkání. Koncem 
května se koná víkendový tuzemský rehabilitační a ozdravný pobyt  
v jižních Čechách. Navštívíme Budějovický Budvar, na Lipně Stezku 
v korunách stromů, podíváme se do Rakouska a neděle bude patřit 
Hluboké – dopoledne ZOO a odpoledne se přeneseme do filmu a sta-
neme se pyšnou princeznou při procházce zahradami zámku Hluboká. 
Také se podíváme do Holašovic, které jsou stejně jako Kroměříž na 
seznamu památek UNESCO.

Vrcholem oslav pak bude slavnostní společenský večer členů 
KDKK k 20. výročí založení klubu v pátek 7. června.

Plán činnosti obsahuje četné lákavé akce různého charakteru. Čeká 
nás představení Divotvorný hrnec Městského divadla Zlín, ale tentokrát 
uváděné na hradě Buchlov, hned dvakrát i víkendový tuzemský rekondiční 
pobyt s procedurami v hotelu Vega v Luhačovicích, kde máme v červenci 
zajištěny vstupenky na recitál Miroslava Dvorského, který vystoupí v rám-
ci festivalu Janáček a Luhačovice. Letos rozhodně nevynecháme ani moře 
(Caorle, Itálie), ale vyšlápneme si i do Vysokých Tater. Pořádáme i další 
ročník Memoriálu M. Háčka, klubové setkání na pétanque v Podzámec-
ké zahradě v Kroměříži. Podzim si zpříjemníme na putování slováckým 
vinohradem, pojedeme do Polska i vídeňských muzeí. Plánujeme ohřát se  
v termálních lázních na Slovensku, v zimě při leteckém zájezdu k moři. 
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VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ

Můj osmnáctiletý vnuk
ví, že jsem mnohonásob-

ný dárce krve a ve svých 75 le-
tech zřejmě jeden z nejstarších v 
tomto okrese. K uspokojení jeho 
zájmu jsem  počátky a průběh 
této činnosti stručně shrnul do 
následujících řádků. 

Moje první maminka 
mi zemřela ve svých 31 letech 
na dříve těžko léčitelnou tuber-
kulózu. Moje druhá maminka ve svých 45 letech zase onemocněla 
na zhoubnou rakovinu. Protože k jejímu léčení bylo zapotřebí více 
transfuzí krve, rozhodl jsem se jí v roce 1965 darovat mou krev. I když 
tehdejší lékařská věda mamince k životu nepomohla, rozhodl jsem se 
v dárcovství krve pokračovat. Řídil jsem se stále platným sloganem: 
„Daruj krev, daruješ život“. Proto jsem za více než čtyřicet sedm roků 
daroval krev sto osmkrát. 

Chci rovněž vzpomenou na obtížné počátky průběhu odběru 
krve dříve a nyní. Dříve všichni dárci museli absolvovat celý cyk-
lus vyšetření a odběru lační. Vyšetření probíhalo formou odběru moče  
a krve do zkumavky a jejich složitým vyšetřením. Při vlastním odběru 
jsme museli mít gumové přezůvky, bílé pláště s kapucí a sestřičky 
rovněž byly bíle oděné. Odběr krve probíhal ve sterilizované kóji, do 
které jsme z lehátka mimo tuto místnost vždy vsunulu jen ruku, tak-
že vzájemná komunikace byla obtížná. Po doběru jsme byli nuceni 
nějakou dobu odpočívat na lehátku. Organizace odběru byla na nízké 
úrovni. Nebylo řešeno sledování příchodu dárců. Vyšetření probíhalo 
vždy postupně po celých etapách a to moče, krve, osobní informace 
apod. Prakticky jsme tak celé dopoledne strávili hladoví na stanici. 

Na štěstí pro nás, dárce, se situace v odběru radikálně změnila. 
A to nejen ve finanční podpoře této důležité části zdravotnictví, ale 
hlavně v systému a organizaci na vlastní současné transfuzní stanici. 
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K odběru krve nechodíme hladoví, v čekárně máme připravené ob-
čerstvení formou nápojových automatů, vítá nás zde televize a hlavně 
vstřícný a milý personál, řízený vždy usměvavou a příjemnou vedoucí 
tohoto kolektivu primářkou MuDr. Zdeňkou Hřebačkovou. Po přícho-
du do čekárny si nasadíme čisté návleky na boty, vyzvedneme pořa-
dové číslo a tiskopis k vyplnění našeho zdravotního stavu. Vyšetření 
začíná bezbolestným odběrem kapky krve z prstu a jejím analytickým 
přístrojovým vyhodnocením. Po osobním vyšetření paní primářky na 
pohodlných nastavitelných lehátkách začíná vlastní odběr krve. Odbě-
rová místnost je prostorná a klimatizovaná a my, dárci, můžeme odběr 
sami sledovat a při tom volně komunikovat s usměvavými sestřičkami. 
Pak obdržíme poukázky na občerstvení v místním bufetu a vitamíny 
od jednotlivých pojišťoven, které vydávají členové rady Klubu dárců 
krve Kroměřížska, díky jehož činnosti nemá naše nemocnice žádné 
potíže v zajišťování dárců. 

Jsem mile překvapen, že pod odchodu nás „důchodců“ z ve-
dení Klubu nastoupili do vedení noví, mladí, obětaví a úspěšní dárci. 
Patří jim náš dík a obdiv. 

Ing. Zdeněk FRÝBORT

Na stejné notě
 Je to životní štěstí, když se potkají dva, kteří jsou naladěni 

na stejnou notu. Oba v dětství viděli, jak rodiče pomáhají druhým  
a v dospělosti se jim to pak stane samozřejmostí. Darovat krev je jedna 
z „mála věcí“, kterou můžete pro druhé udělat. A tyto „malé věci“, kte-
ré budete skládat k sobě mohou způsobit, že hodně lidiček kolem vás 
bude mít úsměv. Jednou jsme si řekli, že v registru dárců kostní dřeně 
taky nemůžeme chybět. A nechybíme.  Pro nás dva je to jedna z těch 
„malých věcí“. Naše děti, jejich partneři a kamarádi jsou již také dárci 
krve a i v registru dárců kostní dřeně a to je zase ten náš úsměv.

 Jarek a Hanka JELÍNKOVI 

Na počátku nebyl žádný ušlechtilý úmysl
Když jsem v roce 1985 nastoupila po mateřské do zaměstnání, 

musela jsem si, jako každý pracovník, dát nějaký socialistický záva-
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zek. Moc možností a času na nějaké závazky pro mne, ženu s malými 
dětmi nebyl, tak – díky tomu, že jsem pracovala na údržbě mezi muži, 
kteří dávali pravidelně krev, jsem se rozhodla zkusit to také. Moc 
dobře si vzpomínám, když jsem tuto událost měla absolvovat poprvé. 
Stalo se to v úterý a ve mě byla malá dušička i pocit jisté důležitosti. 
Odběry se ještě dělaly na staré transfuzní stanici a na řadu jsem přišla 
kolem půl dvanácté, což v porovnání s dneškem a s číslem 28 je již 
naprosto nepředstavitelné.

 Postupem času jsem si uvědomila důležitost tohoto rozhodnu-
tí a tak jsem se dala zapsat do registru dárců kostní dřeně a také jsem 
dlouhodobě vedena jako dárce pro výrobu krevní plazmy. Obvodní lé-
kařka mě posílala na odběry pravidelně 2x ročně, to trvalo až do roku 
1990. Manžel dával krev také, ale vždy čekal na pozvání, a to bývalo 
velmi nepravidelné. Nakonec jsme začali jezdit na odběry spolu a již 
hodně let dáváme krev pravidelně 3 – 4x  do roka. Pravidelně krev 
dává i syn Pavel, který v lednu 1999 jen pár dní po svých 18. naroze-
ninách daroval krev poprvé (i když za tímto jeho prvním ušlechtilým 
rozhodnutím byla potřeba ulít se ve škole), později po dosažení plno-
letosti se přidala i dcera Michaela. U ní se však projevily problémy  
s tlakem, tak po pár odběrech jí paní primářka doporučila darování 
krve přerušit.

V průběhu let došlo k velké změně prostředí. Nová transfuzní 
stanice je s předchozí nesrovnatelně pohodlnější, postup odběru rych-
lejší, přístup personálu (tzv.upírek) byl vždy příjemný, tam není co do-
dávat. To, že vpich někdy zabolí, bohužel je dáno i kvalitou žil, které 
za ty roky ztrácejí přirozenou pružnost, ale hlavní je, že v nich proudí 
ta správná tekutina, která mnoha lidem zachrání to nejcennější – život. 
Krev jsem si zvykla dávat pravidelně a nikdy jsem tohoto rozhodnutí 
nelitovala. Jediné, co je mi líto je, že jsem nemohla někomu darovat 
kostní dřeň. Moc jsem si přála, aby moje registrace měla smysl, abych 
v registru nebyla jen do počtu. Toto se mi bohužel nesplnilo a už asi 
vzhledem k věku nesplní.

A co se dávání krve týče, pokud Pán Bůh zdraví dá a žíly do-
volí, budeme na odběry chodit s manželem dál.

Marie JuRČÍKOVÁ
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Na počátku 
byla snaha vyzkoušet něco nového. Vždyť ve dvaceti letech 

si většina mladých lidí myslí, že jsou nesmrtelní, takže jsem se tehdy 
ani já nezamýšlel, jak důležitou tekutinou pro lidský život darovaná 
krev je.

Až později – s přibývajícími léty a odběry krve – jsem  si sku-
tečně uvědomil, že pro mnohé lidí je darovaná krev opravdu životně 
důležitá, ať jsou to zranění z dopravních či jiných nehod nebo lidé 
s různými nemocemi. Proto se darování krve v mém případě, stejně 
jako u většiny členů Klubu dárců krve Kroměřížska i u mnoha ostat-
ních dárců, nestalo jen jednorázovou záležitostí. Vzhledem k tomu, že 
mám to štěstí, že jsem zdravý a krev darovat můžu, daruji ji již téměř 
dvacet let několikrát do roka a jsem rád, že moje krev ostatním lidem 
pomáhá.                                                                                                         

Jaroslav KLABAL
                    

Vybavuji si celkem přesně 
okolnosti prvního darování krve. V roce 1968 jsme se s man-

želkou přistěhovali kvůli bydlení do Chropyně do bytu, který nabízel 
tehdejší Státní statek. Pracoval jsem jako opravář zemědělských strojů 
v kolektivu většinou mladých lidí, kteří se dali dohromady a jednoho 
dne navrhli, abychom na počest nějakého výročí darovali krev. Akci 
jsme nahlásili na zdravotním středisku, kde zdravotní sestra zajistila 
další dárce tak, že nás byl celý autobus. S nadšením jsme dojeli do ne-
mocnice v Kroměříži ještě na starou transfuzní stanici. Po odběru nás 
autobus odvezl zpět do Chropyně do restaurace Ječmínek, kde jsme za 
tuto akci byli dobře pohoštěni.

Od té doby se darování krve stalo pravidelnou akcí. To bylo 
v roce 1971. Počty odběrů pomalu narůstaly až k prvnímu ocenění 
bronzovou plaketou prof. MUDr. Janského. Tenkrát jsem si dal takové 
osobní předsevzetí, že bych se chtěl dožít věku, kdy bych dosáhl na 
v té době neuvěřitelných 100 odběrů krve. Při dvou odběrech za rok 
jsem to počítal snad do 120 let.

A počet odběrů se zvyšoval, za dvacet odběrů další ocenění  
a to stříbrná plaketa, další a další odběry, na které jsem se těšil. Koneč-



27

ně 40 odběrů a zlatá plaketa dr. Janského. Skoro polovina vysněného 
cíle. Byl jsem hrdý sám na sebe.

Jednoho dne za mnou přišel jeden pán, že byl založen pro mne 
neznámý Klub dárců krve a jestli bych se nechtěl stát jeho členem. 
Chtěl! Dostal jsem pořadové číslo 24. V Klubu se pořádaly různé zají-
mavé akce pro dárce a členy Klubu, kterých jsem se také zúčastňoval. 
Čas pomalu běžel a já se dostal k padesátému odběru. To už jsem 
věděl, že člověk nemusí žít tak dlouho, aby dosáhl na hranici 100 od-
běrů.

To byl můj hnací motor. Přišlo číslo 60, 70. Za 80 darovaných 
odběrů jsem byl oceněn Zlatým křížem 1. stupně. Potom za mnou při-
šel jiný pán s dotazem, zdali bych jako dobrý a obětavý dárce mohl 
pracovat jako člen tehdejší Rady Klubu. Po zvážení všech okolností 
jsem opět souhlasil. To bylo v roce 2006. Od té doby až po dnešek 
pracuji v KDKK jako místopředseda. Určitě se v tomto Klubu za dobu 
jeho existence udělal díky jeho členům velký kus práce jak pro členy, 
tak pro společnost. Doufám, že to tak bude i nadále.

Ještě bych chtěl dodat, že můj sen o stém odběru se pravdě-
podobně splní, protože mne od něj dělí skoro v 70-ti letech jen čtyři 
odběry. 

A co bude dále? Snad si dát další závazek a zkusit druhou stov-
ku! 

Václav KuCHAŘ 
místopředseda KDKK

Mnohokrát mi byla položena otázka 
proč a od kdy daruji krev. V padesátých letech, když mi bylo 

10-11 let jsem byl dost vážně nemocný. Strávil jsem tehdy v nemoc-
nici skoro tři čtvrtě roku. Tehdy na dětském oddělení ležely děti od 
kojeneckého věku až po starší. I malé děti dostávaly krev z konzerv do 
žilek na hlavě. Sestřičky mi musely dopodrobna vysvětlovat, proč se 
krev člověku dává a také jakým způsobem ji nemocnice získává. Teh-
dy jsem si řekl, že až budu velký, že to s tím darováním krve musím 
zkusit.
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Začal jsem v lednu roku 1965 v Prostějově. Jako dvacetiletý 
student jsem chtěl získat při darování krve i nějaké peníze jako od-
měnu. Tenkrát bylo zcela samozřejmé, že se za odběry platilo. Dnes 
už snad žádný dárce krve nechodí „za peníze“. Kajícně se musím ale 
přiznat, že v tom byla i taková ta trocha touhy po „uznání“ od okolí. 
Pocházím z rodiny, která byla minulým komunistickým režimem po-
kládána za zpátečnickou, režimu nepotřebnou dokonce nepřátelskou 
- otec byl farářem Církve československé husitské. 

Můj první odběr byl snad ale nějaké předznamenání, protože 
„první“ odběr - 350ml - byl zdarma, odměna se za něj nedávala. Ale 
opravdovým impulsem k tomu, že jsem v dárcovství dál pokračoval  
a bez odměn bylo to, že právě ten den, když jsem odcházel z toho prv-
ního odběru, přiváželi záchranáři malého chlapce, asi po úrazu, kte-
rý měl u nosítek připevněnou krevní konzervu. Opravdu to pro mne 
muselo být impulsem, protože jsem si uvědomil kolik odběrů krve je 
potřeba pro různé složité operace a pro záchranu životů.

V dárcovství jsem pokračoval, i když jsem se šťastně oženil do 
Kroměříže. V roce 1967, bylo pro mne dalším takovým podnětem pro 
dárcovství to, že tatínek mé manželky onemocněl leukémií a ošetřující 
lékaři požádali rodinu, aby někdo přispěl do krevní banky. Právě tehdy 
jsem se rozhodl k pravidelným odběrům. Bral jsem to jako určitou po-
vinnost. Ovšem musím zdůraznit, nikdy ne s úmyslem dosahovat něja-
kého rekordu. Prostě daroval jsem svou krev potřebným. Ta začáteční 
troška touhy po „uznání“ za celé ty roky zcela vymizela. Od toho roku 
1965 do roku 2012 jsem krev daroval 140x. Za všechny ty odznaky, 
medaile, čestná uznání sice vždy moc děkuji, jsou pro mne ctí, člověk 
je tím určitě potěšen, ale jejich udělování považuji spíše jako svoji 
osobní propagaci dárcovství krve, jako určitý příklad pro další, mladší 
generace dárců krve.                    

Vítězslav MAJTNER

Jako padesátinásobný dárce krve
si mohu zavzpomínat ... Bohužel to nebyly žádné ušlechtilé 

myšlenky, které mne k darování krve vedly, ale možnost opustit kasár-
na a mít volno z vojenského výcviku. Těchto pár odběrů jsem si ani 
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nenechal zaznamenat do odběrové karty. Pak jsem se oženil a založil 
rodinu a při malých dětech si teprve uvědomil, jak je krev potřeb-
ná. I moje rodina může krev potřebovat a budu rád, když bude krve 
dostatek. Pak jsme tedy se spolupracovníky pravidelně krev darovali  
a při větším a větším počtu odběrů se už přibližovala vidina Jánského 
plakety. Tak to šlo léta, až při padesátém odběru mě zradil vysoký tlak. 
Z transfuzní stanice jsem putoval rovnou na vyšetření. Byla to pro mě 
vlastně záchrana, že se při odběru přišlo na mou nemoc, jinak bych 
netušil, že mám zdravotní problém a plíživý zabiják, jak se vysokému 
tlaku říká, by mohl natropit větší problémy. Tak teď už musím nechat 
dárcovství mladším a zdravým lidem.

Milan NETOPIL

Jednoho krásného dne 
zazvonil telefon, ze slu-

chátka se ozval můj kolega Kalabus  
a položil mi zajímavou otázku. 
Co kdybychom založili Klub dár-
ců krve. Mne to trochu překva-
pilo, protože mne hned napadlo, 
že nevím, co by Klub dárců měl 
dělat. Šachisté hrají šachy, filate-
listé sbírají známky, ale co dělají 
dárci krve, když se sejdou?

Slovo dalo slovo, šli jsme z odběru směrem na nádraží a za-
čali jsme diskusi kolem Klubu. Adolf měl už představu, co při našich 
setkáních dělat, čím se zabývat. Můžeme navštěvovat kulturní akce, 
sami si udělat kulturní a sportovní akce, výlety… A tohoto se držíme 
pořád. Myšlenka byla na světě, ale k uskutečnění bylo nutno najít další 
příznivce a vyřešit možnosti setkávání... 

První se uskutečnilo v restauraci na autobusovém nádraží 
v Kroměříži a karty byly rozdány. Byl ustaven první výbor bez funk-
cí, jen jsme si řekli, že se budeme scházet každých 14 dnů. V otázce 
„poskytování přístřeší“ nám bylo vždy překvapivě vyhověno. Velmi 
ochotně nám vycházelo vstříc v našich akcích Sdružení Zdravotně po-
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stižených na Malém Valu, za což jim ještě jednou děkujeme. Pak už to 
šlo ráz na ráz.

Bylo nás pár, scházeli jsme se v klubovně zdravotně postiže-
ných na Malém Valu. Akce se konaly hned od prvopočátku. Zvláště  
u kulturních akcí jsme se obraceli na paní Michlíčkovou: „Bude pěkná 
akce, můžeš sehnat lístky?“ a Maruška horko těžko, ale sehnala. Také 
jsme se soustředili na získávání nových členů Klubu, hlavně z řad dár-
ců krve a to se dělo tak, že při vlastním odběru jsme se pohybovali 
mezi stávajícími dárci a propagovali jsme Klub dárců krve. Informace 
o činnosti Klubu mohli dárci získávat na transfuzní stanici z informač-
ní tabule, která byla postupně aktualizována dle programu Klubu. Toto 
byly naše začátky, na které velmi rád vzpomínám. Byli jsme kamarádi, 
kteří spolu trávili hodně příjemných chvil.

Dovolte mi, abych na závěr popřál stávajícímu výboru KDKK, 
aby se jim dařilo získávat nové dárce krve a současně, aby se Klub  
o nové členy dále rozšiřoval a tím se rozvíjel.                                                                                                     

Lubomír PIŠŤÁČEK 

Dárkyní krve jsem se stala z vděčnosti
V mých dvaatřiceti letech (v roce 1964), při komplikované 

operaci, chyběla kroměřížské nemocnici krev mojí krevní skupiny. 
Zatímco auto jelo pro krevní konzervy do nemocnice ve Vyškově, da-
rovala mně krev „z ruky do ruky“ obětavá zdravotní sestra z očního 
oddělení. Zachránila mi život. Moje rekonvalescence trvala dlouho a 
žila jsem s vědomím, že vedle lékařů to byla právě darovaná krev, 
která tehdy matce osmiletého syna, vrátila zdraví.

  Krev, svůj dluh, jsem po vyléčení vrátila s nadějí, že 
i ona pomohla těm, kteří ji potřebovali k životu. Podporu jsem měla 
v manželovi, který byl dárcem dlouho přede mnou.

Děkuji všem dárcům, kteří dobrovolně a bezplatně darují pro 
záchranu lidských životů krev – to nejcennější, co mají.                                                          

Jaroslava POSPÍŠILOVÁ
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Sto odběrů 
Poprvé jsem daroval krev 

v roce 1972 v pojízdné transfuzní 
stanici Opava a posléze ještě 4x 
v Opavě do roku 1974. Od roku 
1974 do roku 1984 jsem pracoval 
na rizikovém pracovišti v Tech-
noplastu Chropyně a dárcovství 
krve zde nebylo povoleno. Od 
roku 1984 jsem dárcem krve na Transfuzní stanici Kroměříž, ještě za 
éry pana primáře MUDr. Sterzingera, na původní staré transfuzní sta-
nici – vleže, odběrové sestry za sklem a odběr v tu dobu byla záleži-
tost na celé dopoledne. Ráno kontrola moči, kontrolní odběr krve (do 
zkumavky), pak se čekalo na výsledky z laboratoře, a kolem 10 – 11 
hodiny začaly odběry.

V roce 1987 jsem získal bronzovou plaketu Jánského, 1991 
stříbrnou plaketu Jánského, 1997 zlatou plaketu Jánského. V roce 
1993 jsem byl jedním ze zakládajících členů Klubu dárců krve spolu 
s panem Adolfem Kalabusem (moje členské číslo je 9).

Po odchodu primáře Igora Sterzingera převzala jeho funkci 
paní MUDr. Zdena Hřebačková a pokračovalo se dál už na nové trans-
fuzní stanici, tak jak známe odběry dnes, vsedě.

V roce 2007 jsem dosáhl 80. odběru a obdržel jsem Zlatý kříž 
III. třídy od prezidenta ČČK. Letos v březnu jsem daroval krev po 
sté, a pokud mi to zdravotní stav dovolí a po dohodě s paní primářkou 
budu i nadále pokračovat.                                  

 Ing. Jiří SCHMIED

Před třiceti lety 
jsem se chystala rodit ve fakultní porodnici. Tam bylo tenkrát 

zvykem, že pokud rodička měla krev s faktorem Rh negativní a potře-
bovala u porodu kvůli tomu speciální injekci, tak někdo z rodiny daro-
val krev za ni. Vzhledem k tomu, že z naší rodiny kromě mě nemůže 
krev nikdo darovat, domluvilo se pár mých kolegů z turistického od-



32

dílu a šli darovat krev oni. A já si tenkrát slíbila, že na oplátku zkusím 
pak darovat krev desetkrát. 

V zaměstnání jsem začala darovat krev jednou ročně na trans-
fuzní stanici v Kyjově, později jsem se přestěhovala a začala darovat 
krev pravidelně v Kroměříži. Nyní jezdím darovat krev čtyřikrát ročně 
s kamarády, do příjemného prostředí s milým personálem, kde se se-
tkáváme se spoustou známých tváří.

Svůj slib jsem si už mnohonásobně splnila, ale počítám s tím, 
že pokud budu zdravá, tak budu darovat krev tak dlouho, jak to jen 
půjde.                   

Ing. Ladislava SVOBODOVÁ

Členové rady 
Simona BERGEROVÁ – Kroměříž, JUDr. Josef ČECH – Kro-

měříž, Dana DVOŘÁKOVÁ – Kroměříž, Oldřich DÝČKA – Vrbka, 
Ing. Zdeněk FRÝBORT – Kroměříž, Milan HÁČEK – Kroměříž, 
Pavel JARSKÝ– Kroměříž, Jaroslav JELÍNEK – Kroměříž, Hana 
JELÍNKOVÁ – Kroměříž, Marie JURČÍKOVÁ – Holešov, Adolf 
KALABUS – Chropyně, Mgr. Miroslav KARÁSEK – Kroměříž,  
Bc. Veronika KLÍMOVÁ – Kroměříž, Radomila KOPEČKOVÁ – 
Chropyně, Jana KOTIBOVÁ – Kroměříž, Eva KRÁLÍKOVÁ – Poče-
nice, Václav KUCHAŘ – Chropyně, Jiří LAKOMÝ – Lhota u Pačlavic, 
Vladimír MAJDLOCH – Hulín, Marie MICHLÍČKOVÁ – Kroměříž, 
Lenka NÁDENÍČKOVÁ – Kroměříž, Zdeněk NOVOTNÝ – Kromě-
říž, Stanislav PATERNA – Kvasice, Lubomír PIŠŤÁČEK – Kroměříž, 
Vladimír POLIŠENSKÝ – Kroměříž, Antonín POSPÍŠIL – Chropyně, 
Zuzana POSPÍŠILOVÁ – Chropyně, JUDr. Jozef SIEKLIK – Kromě-
říž, Vladimír SOŠKOLA – Bystřice pod Hostýnem, Josef SPÁLOV-
SKÝ – Zářičí, František SÝKORA – Morkovice, František SVAČINA 
– Bystřice pod Hostýnem, Jana ŠILLEROVÁ – Hulín, Marie ŠKOPÍ-
KOVÁ – Hulín, Dagmar ÚLEHLOVÁ – Kroměříž, Bohumil VYBÍ-
RAL – Zborovice, Zdeněk VYBÍRAL – Holešov, Alena ZAPLETA-
LOVÁ – Kroměříž, Josef ZIMMERMANN – Hulín.  
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Členové revizní komise
Kateřina ČAGÁNKOVÁ – Kroměříž, Ing. Zdeněk FRÝBORT 

– Kroměříž, Ing. Petra KUTÁ – Kroměříž, Zdena LAMAČOVÁ – 
Kroměříž, Bedřiška MARIÁNKOVÁ – Kroměříž, Libor NOVÁK– 
Počenice, Blanka PAVLÍČKOVÁ – Kroměříž, Lubomír PIŠŤÁČEK – 
Kroměříž, Vladimír POLIŠENSKÝ – Kroměříž, Vladimír SOŠKOLA 
– Bystřice pod Hostýnem. 

RADA Klubu dárců krve Kroměřížska v jubilejním roce 2013

Předseda:   Dagmar Úlehlová
Místopředseda:  Václav Kuchař
Hospodářka:   Lenka Nádeníčková
Tajemnice:   Veronika Klímová
Členové:   Jaroslav Jelínek
   Hana Jelínková
   Radomila Kopečková
   Zdeněk Novotný
   Alena Zapletalová

Revizní komise

Předseda:  Libor Novák
Členové:  ing. Petra Kutá
   Blanka Pavlíčková

Abecední seznam členů Klubu dárců krve Kroměřížska v jubilej-
ním roce 2013 

Ivana Adamčíková; Ing. Jaromír Alan; Pavel Andrejší; Jiří 
Apolenář; Mgr. Jan Babyšta; Mgr. Eva Babyštová; Vlastislav Barták; 
Marie Bartáková; Jiří Beránek; Alena Bíbrová; Eva Bibrová; Karel 
Bieda; Jarmil Bleša; Miluše Brázdilová; Dagmar Brázdová; Karel 
Brezanský; Gabriela Brodová; František Buksa; Tomáš Buksa; Ivan-
ka Buksová; Milan Bulko; Luděk Cagaš; Miroslav Cagášek; Ladi-
slava Coufalová; Zdeněk Čechlovský; Pavel Daněk; Jana Denešová; 
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Veronika Denešová; Aleš Dohnal; Hana Dolníčková; David Dostál; 
František Došek; Otakar Droběna; Dušan Drozd; Drahomír Dubina; 
Marcela Dubinová; František Duda; Zdenko Dvořák; Vladimír Dvo-
řák; Pavel Dvořák; Dana Dvořáková; Jiří Filipčík; Štefan Fodor; Šárka 
Fodorová; Ing. Zdeněk Frýbort; Dagmar Frydrychová; Radka Gabo-
rová; Marie Gaťaříková; Radmila Gaťaříková; Karel Gazdoš;  Ivana 
Golasová; Josef Gröpl; Julie Háčková; Petr Hagen; Pavlína Hajdová; 
Svatopluk Hájek; Hana Hanáčková; František Hanák; Jaroslava Ha-
náková; Alena Hapalová; Jan Hladík; Pavlína Hladíková; Oldřich Ho-
leček; Blanka Hošťálková; Jarmila Hrabalová; Marta Hrabalová; Ra-
dek Hradečný; Lubomír Hradílek; MUDr. Zdeňka Hřebačková; Věra 
Chalupníková; Květoslav Chmela; Lukáš Chmela; Miloš Chmurčiak; 
Jindřich Chromec; František Icela; Marie Indráková; František Jakša; 
Pavel Jakša; Stanislav Jakša; Milena Jakšová; Vladimíra Jandová; Jo-
sef Janeček; Petr Janoštík; Jiřina Janoštíková; MUDr. Miloš Janoušek; 
Ladislava Járková; Renata Járková; Pavlína Járková; Pavel Jarský; 
Jaroslav Jelínek; Jaroslav Jelínek jun.; Hana Jelínková; Jaroslav Ji-
roušek; Alice Juračková; Vojtěch Jurčík; Marie Jurčíková; Františka 
Kalabusová; Mgr. Miroslav Karásek; Petr Kirilenko; Jaroslav Klabal; 
Jindřich Klimeš; Libuše Klimešová; Bc. Veronika Klímová; Petr Klu-
ka; Blanka Knapová; Petr Kocián; Roman Kochaníček; Marie Kolá-
řová; Vítězslav Kolomazník; Milan Komínek; Jarmila Konečná; Petr 
Konečný; Petr Konečný; Oldřich Kopeček; Johana Kopečková; Rado-
mila Kopečková; Jana Koplíková; Tomáš Kopřiva; Ludmila Kopřivo-
vá; Pavel Kordík; Miroslava Kordíková; Jan Košina; Jaroslav Kotas; 
Veronika Kotasová; Jaroslav Kotiba; Jana Kotibová; Danuše Koutná; 
Jan Kováč; Hana Kováčová; Ladislav Koval; Ing. Jaroslav Kovář; 
Hana Krajcarová; Eva Králíková; Jarmila Krčová; Marta Krčová; 
Petr Kratochvíl; Miroslav Křižan; Jaroslav Křížek; Ivana Křížková; 
Zdeněk Kubíček; Lukáš Kučera; Dana Kučová; Václav Kuchař; Jana 
Kuchaříková; Antonie Kuchařová; Petra Kutá; Miloš Kužel; Zdeňka 
Lamačová; Josefa Lišková; Zdeněk Ludl; Dagmar Lukovská; RSDr. 
Vladimír Lukovský; Petr Lupínek; Cyril Machač; Božena Machačo-
vá; Karel Machálek; Zdenka Machalová; Vladimír Majdloch; Jaroslav 
Majerko; Zdeněk Málek; Věra Maliňáková; Karel Malošík; Iveta Ma-
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lošíková; Jana Manďáková; Roman Mareček sen.; Roman Mareček 
jun.; Zita Marečková; Zdeněk Mareš; Ivanka Marková; David Mar-
tinec; JUDr. Vladimír Martínek; Jan Masař; Vojtěch Matulík;  Mgr. 
Zdena Matulíková; Roman Měrka; Marie Michlíčková; Jan Mikšánek; 
Josef Mikšík; Luděk Míšek; Jindra Míšková; Břetislav Mišurec; Dag-
mar Mitková; Marcela Mlčoušková; Ing. Vladan Mohelník; Miroslav 
Morong; Zdeňka Morongová; Danuše Motalová; Michal Moural; 
Lenka Nádeníčková; Jiřina Nachlingerová; Daniela Naučová; Michal 
Navrátil; Miloslav Navrátil; Roman Navrátil; Oldřich Navrátil; Blan-
ka Navrátilová; Zdeňka Navrátilová; Pavla Nebuželská; Pavel Nečas; 
Petr Němeček; Milan Netopil; Václav Netroufal; Pavel Novák; Libor 
Novák; Marie Novotná; Ladislav Novotníček; Pavel Novotný; Zdeněk 
Novotný; Jakub Odložilík; Adam Oliva; Vojtěch Oliva; Dana Olivová; 
Pavel Opršal; Martina Ostrá; Bohumil Ostrý; Růžena Oubrechtová; 
Josef Palíšek; Ludmila Palíšková; Miroslav Paterna; Václav Paterna; 
Jaroslav Pavelec; Zbyněk Pavelka; Zdeněk Pavlíček; Blanka Pavlíč-
ková; Richard Petlach; Jarmila Píchalová; Vladimír Píchal; Lubomír 
Pišťáček; Jaroslav Plachý; Radek Pleva; Stanislav Plško; Jana Plško-
vá; Jaromír Pospíšil; Jaroslava Pospíšilová; Pavel Pouzar; Svatopluk 
Pražák; Petra Pražáková; Antonín Procházka; Ing. Jiří Procházka; 
Viktor Rafaja; Ladislava Rafajová; Jan Regent; Miroslava Regentová; 
Miloš Rektořík; Jiří Rozsypal; Martina Rozsypalová; Ivana Růžičko-
vá; Věra Růžičková; Beáta Růžičková; Pavel Semela; Petra Semelová; 
Jan Scheichenost; Ing. Jiří Schmied; JUDr. Jozef Sieklik; Ing. Věra 
Sigmundová; Květoslava Skácelová; Mgr. Kateřina Skřenková; Jiří 
Sláma; Michaela Slatinská; Antonín Slugeň; Karel Směja; Bc. Hana 
Smítalová; Zdeňka Sobalová; Jana Sobalová; Anna Spáčilová; Ludmi-
la Spiesová; Roman Stavinoha; Ludmila Stavinohová; Anna Stlouka-
lová; Josef Straděj; Alois Strašák; Bronislava Strnadelová; Jana Strou-
halová; Ladislav Suchánek; Radek Suldovský; Aleš Surma; Naděžda 
Svačinová; Alena Svobodová; Ing. Ladislava Svobodová; Tomáš Sza-
bó; Ivo Šácha; Jitka Šáchová; Josef Škabraha; Zdeňka Škabrahová; 
Richard Šmíd; Šárka Šmídová; Pavel Šošolík; Martin Šťasta; Zdeňka 
Šťastná; Ing. Hana Šťastová; David Štěpánek; Václav Štěpaník; Jaro-
slav Štěbra; Libor Štětina; Zdeňka Šumberová; Josef Švestka; Milan 
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Tesařík; Jan Tichý; Josef Tomáš; Blanka Tomaštíková;  Zdeněk Tome-
ček; Josef Tomek; Radmila Tomková; Eva Trlicová; Marie Trvajová; 
Ing. Zdeněk Tvrdoň; Dagmar Úlehlová; František Valášek; Leona Va-
lášková; Alois Valenta; Jarmila Valentová; Zdeňka Valigurská; Rado-
mír Valníček; Antonie Valníčková; Zdeněk Valouch; Ladislav Vaněk; 
Ladislav Vařák; Martin Vávra; František Vávra; Ing. Karla Vávrová; 
Edita Vavrysová; Bc. Zdeněk Večerka; Ing. Petr Večeřa; Jaroslav Vilí-
mek; Marian Vítek; Jaromír Vítek; Petra Vítková; David Vlčan; Zde-
něk Vybíral; Jarmila Vybíralová; Antonín Vymětal; Martin Výmola; 
Ilona Výmolová; Zuzana Záhorovská; Věrek Zapletal; Vojtěch Zaple-
tal; Miroslav Zapletal; Dušan Zapletal; Alena Zapletalová; Dagmar 
Zapletalová; Jaroslava Zbožínková; Jiří Zbránek; MUDr. Eva Zdrá-
halová; Jiří Zich; Jindřich Zicháček; Veronika Zicháčková; Miloslav 
Zikos; Josef Zimmermann; René Zvardoň; František Žáček. 
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IN MEMORIAM

Adolf Kalabus  
*22. dubna 1936 v Horní Moštěnici (Pře-

rovsko) 
†18. června 2011 v Kroměříži  
Zakládající člen, první předseda KDK 

Kroměřížska. Byl aktivní, obětavý a respektova-
ný. Vedl klub 11 let od roku 1993 do roku 2004. 
Jmenován (2005) čestným předsedou Klubu.

Antonín Pospíšil 
*21. srpna 1931 v Chropyni 
† 9. ledna 2000 v Chropyni 
Zakládající člen, pracoval v Radě Klubu 

jako revizor. Byl čestný, pracovitý a se silným 
smyslem pro fair play. 

Milan Háček 
*13. dubna 1943 v Kroměříži  
† 9. května 2008 v Kroměříži
Místopředseda Klubu a člen Rady Klubu v letech 2007 – 2008, 

dlouholetý člen KDKK. Za svůj život daroval 67x krev pro záchranu 
jiných. Vzhledem k jeho zálibě v pétanque pořádá klub každoročně 
Memoriál Milana Háčka v této hře. 

Oldřich Dýčka
*13. ledna 1953 v Kroměříži  
†30. listopadu 2012 v Kroměříži
Pracoval v Radě klubu, měl na starosti 

členskou evidenci. Byl aktivním členem a zdat-
ným organizátorem akcí. 
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DAROVÁNÍ KRVE
Informace pro dárce

Kdy mohu darovat krev
Je mi 18 - 65 let (pro první odběr se nedoporučuje věk nad 60 •	
let).
Vážím více jak 50 kg.•	
Cítím se zdravý/á.•	
Netrpím vážnějším chronickým onemocněním, kdy by odběr •	
krve mohl ohrozit mé zdraví.
Souhlasím s odběrem, provedením předepsaných vyšetření a •	
vedením vybraných údajů v registru dárců (při zachování po-
vinné mlčenlivosti transfuzním zařízením).
Nepatřím mezi osoby s vyšším rizikem vybraných infekčních •	
chorob (AIDS, žloutenka) nebo jsem tyto choroby neprodělal.

Za rizikové je považováno 
Užívání nitrožilních drog (i v minulosti), léčba pro toxikomá-•	
nii a alkoholismus
Léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu v posledním roce•	
Pohlavní styk mezi muži •	
Pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy, pohlavní •	
styk s prostitutkou v posledním roce
Střídání náhodných sexuálních partnerů, zejména zahranič-•	
ních
Úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou nebo AIDS •	
v posledním roce
Pasivní imunizace (podání protilátek) proti infekční žloutence •	
typu B (např. pro úraz ve zdravotnickém zařízení)
Delší pobyt (3 měsíce) v tropických zemích v průběhu posled-•	
ních 3 let
Léčení lidským růstovým hormonem nebo jinými léky z lidské •	
hypofýzy v minulosti
Výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci v rodině•	
Tetování, propichování uší, akupunktura a podobné výkony, •	
pokud nebyly provedeny v odborných zařízeních – půl roku od 
provedení nedarovat
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Pobyt v nápravném zařízení v posledním roce•	
Prodělání některé z krví přenosných chorob v nedávné době •	
(včetně chronických zánětlivých chorob přenášených ze zvířat 
– brucelóza, toxoplazmóza atd.)
Transplantace orgánů nebo tkání•	

 
Jak je vyšetřen dárce krve
Dárce krve při odběru prochází základním vyšetřením, které 
zahrnuje:

Rozbor předchozích onemocnění (anamnéza, předodběrový •	
dotazník)
Základní laboratorní vyšetření (zejména krevní obraz) •	
k posouzení, zda odběr nemůže dárce poškodit
Vyšetření lékařem•	
U přístrojových odběrů a v případě potřeby jsou vyšetření dále •	
doplňována (biochemická vyšetření, EKG atd.)
Po odběru jsou doplněna vyšetření nejčastějších krví přenosných •	
chorob (AIDS, infekční žloutenka typu B a C, syfilis), dále 
se vyšetřuje krevní skupina, Rh a přítomnost protilátek proti 
červeným krvinkám

Provedená vyšetření by měla nejen vyloučit poškození dárce 
odběrem, ale i zachytit nejčastější onemocnění (vysoký krevní 
tlak, poruchy srdečního rytmu aj.). Jedná se tedy zároveň o 
preventivní lékařskou prohlídku.

Jak darování krve probíhá
Dárce se dostaví na transfuzní oddělení, nejprve se zaregistruje •	
v kartotéce, vyplní dotazník, je mu zavedena karta a je zadán 
do počítačového systému.
Dále musí podepsat předodběrový dotazník, ve kterém •	
potvrzuje, že nepatří mezi osoby s rizikovým chováním 
vzhledem k nákaze a přenosu infekčních onemocnění. Bez 
podepsání tohoto dotazníku nemůže krev nikdo darovat.
V dalším kroku se dárce podrobí základnímu laboratornímu •	
vyšetření – je mu proveden odběr z prstu na krevní obraz.
S výsledky laboratorních testů jdou dárci na vyšetření k lékaři, •	
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který dárci změří tlak a puls a provede základní zběžné vyšetření 
a provede zhodnocení vyplněného dotazníku.
V mezidobí čekání na laboratorní výsledky a odběry je dárcům •	
podáváno malé občerstvení.
Vlastní odběr provádí odběrové zdravotní sestry ve zvláštní •	
místnosti.
Odběry se provádí zásadně do plastových vaků, které jsou na •	
jedno použití. Jedná se o systém troj, čtyř i vícečetných vaků, 
které jsou navzájem napojeny hadičkami a hadička vedoucí 
od odběrového vaku je zakončena jehlou. Tak je zaručeno, že 
celý proces odběru a zpracování krve se děje tzv. uzavřeným 
způsobem, kde jediný kontakt se zevním prostředím je vpich 
jehly do žíly dárce.
Jeden odběr by neměl trvat déle než 10 minut. •	
Po provedeném odběru sestra dárci ošetří místo vpichu a dárce •	
se odebere na občerstvení, případně obdrží občerstvovací 
balíček.

Platí zásada, že na odběry by neměl dárce přijít nalačno, 
zejména ráno je vhodná lehká snídaně a hlavně se předem do-
statečně napít. Jediné omezení, na které jsou dárci upozorňováni, 
je, že den před odběrem by neměli jíst nic tučného, pít ve větším 
množství alkohol a brát léky.

Před každým odběrem je nutné se telefonicky objednat na 
telefonním čísle 573 322 417

Odběrové dny transfuzní stanice:
Úterý a středa 7:00 - 9:00 hodin
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OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE

V České republice je bezpříspěvkové darování krve oceňováno 
Českým červeným křížem, který uděluje:

Kapka krve – uděluje se za první odběr
Bronzová medaile prof. MUDr. Jana Janského – uděluje se za 

10. odběrů. Předává se zpravidla přímo na transfůzní stanici.
Stříbrná medaile prof. MUDr. Jana Janského – uděluje se za 

20. odběrů. Předává příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním 
shromáždění.

Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského – uděluje se za 40. 
odběrů. Předává příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shro-
máždění.

Zlatý kříž ČČK III. třídy – uděluje se za 80. odběrů. Předává 
příslušný oblastní spolek ČČK na slavnostním shromáždění.

Zlatý kříž ČČK II. třídy – uděluje se za 120. odběrů. Předává 
ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

Zlatý kříž ČČK I. třídy – uděluje se za 160. odběrů. Předává 
ČČK na celostátním slavnostním shromáždění.

50 odběrů
Ing. Alan Jaromír - Kroměříž 
Apolenář Jiří - Kroměříž
Buksa Tomáš – Kroměříž
Drozd Dušan- Sovadina
Dvořák Vladimír – Hulín
Hájek Svatopluk – Kvasice
Holeček Oldřich – Počenice
Hošťálková Blanka - Holešov
Chromá Jana - Kroměříž
Kirilenko Petr – Hulín
Kocián Petr - Počenice
Konečný Petr- Nítkovice
Krajcarová Hana – Slavkov pod Hostýnem
Králíková Eva - Roštín
Mareček Roman - Holešov
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Marečková Zita – Holešov
Morong Miroslav- Hulín
Navrátil Roman - Kroměříž
Němeček Petr – Kroměříž
Netopil Milan - Chropyně
Petlach Richard – Kroměříž
Pospíšíl Antonín - Chropyně
Regentová Miroslava – Bystřice pod Hostýnem
Sigmund Jaroslav - Kroměříž
Slatinská Michaela – Pančocha
Surma Aleš – Kroměříž
Šácha Ivo - Lubná
Šmíd Richard – Šelešovice
Šťastná Zdeňka – Tučapy
Ing. Tvrdoň Zdeněk - Bezměrov
Valigurská Zdeňka - Zborovice
Valníček Radomír- Troubky 
Valouch Zdeněk - Postoupky
Vítek Jaromír – Morkovice-Slížany
Zapletal Miroslav – Hulín
Zapletal Věrek - Chropyně
Žáček František – Tetětice

60 odběrů
Bajer Vladimír - Kroměříž
Bleša Jarmil – Morkovice-Slížany
Bulko Milan – Pavlovice u Kojetína
Droběna Otakar - Hulín
Golasová Ivana - Chrášťany
Háček Milan – Kroměříž
Hradílek Lubomír – Bystřice pod Hostýnem
Kotas Jaroslav – Bystřice pod Hostýnem
RSDr. Lukovský Vladimír - Kroměříž
Machálek Karel – Kroměříž
Mišurec Břetislav - Chropyně
Morongová Zdena – Hulín
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Pavelka Zbyněk - Hulín
Pořický René - Kroměříž
Švestka Josef - Hulín
Tomaštíková Blanka - Kroměříž
Tomeček Miroslav – Bystřice pod Hostýnem
Valášek František – Roštín
Vymětal Antonín – Žalkovice

70 odběrů
Brezanský Karel – Pravčice
Filipčík Jiří – Hulín
Gazdoš Karel - Lechotice
Hrabalová Jarmila – Hulín
Janoštík Petr – Počenice
Jakša Stanislav - Zborovice
Junák Zdeněk - Kroměříž
Jurčík Vojtěch – Holešov
Klimeš Jindřich - Kroměříž
Konečná Jarmila – Holešov
Kratochvíl Petr - Martinice
Mikšík Josef – Bystřice pod Hostýnem
Nebuželský Jaroslav - Rymice
Plško Stanislav - Hulín 
Rektořík Miloš - Nětčice
Scheichenost Jan – Zborovice
Slugeň Antonín – Kroměříž
Strašák Alois – Kroměříž
Šošolík Pavel – Hulín
Tomková Radmila - Pavlovice u Kojetína
Vaculík Luděk - Rataje
Zapletal Vojtěch – Chvalčov
Zicháček Jindřich – Bystřice pod Hostýnem

80 odběrů
Barták Vlastislav – Hulín
Beránek Jiří – Bystřice pod Hostýnem
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Gröpl Josef – Počenice
Jamborová Marie - Kroměříž
Jelínek Jaroslav - Kroměříž
Jurčíková Marie - Holešov
Mgr. Karásek Miroslav – Kroměříž
Lamačová Zdeňka – Skaštice
JUDr. Martínek Vladimír - Holešov
Mgr. Matulíková Zdenka – Ludslavice
Pavelec Jaroslav - Blazice
Pouzar Pavel – Bystřice pod Hostýnem
Procházka Antonín - Hoštice
Ing. Procházka Jiří – Nětčice
JUDr. Sieklik Jozef – Kroměříž
Skácelová Květoslava - Zborovice
Soškola Vladimír – Bystřice pod Hostýnem
Straděj Josef – Morkovice-Slížany
Suldovský Radek - Kroměříž
Svak Jiří - Holešov
Ing. Svobodová Ladislava – Bystřice pod Hostýnem
Šabata Jaroslav - Roštín
Škabraha Josef - Bezměrov
Šťasta Martin – Holešov
Takáč Pavel - Hulín
Valenta Alois - Holešov
Ing. Večeřa Petr – Chropyně
Vilímek Jaroslav - Hulín

90 odběrů
Buksa František - Kroměříž
Došek František - Holešov
Dýčka Oldřich – Vrbka
Kolářová Marie – Hulín
Ing. Kovář Jaroslav - Kroměříž
Kuchař Václav – Chropyně
Lamačová Zdeňka – Skaštice
Majdloch Vladimír - Hulín
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Navrátil Miloslav – Kroměříž
Novotný Zdeněk – Kroměříž
Pišťáček Lubomír - Kroměříž
Plachý Jaroslav – Kroměříž
Sikora Jan – Kroměříž
Tomek Josef – Pavlovice u Kojetína
Zimmermann Josef - Hulín

100 odběrů
Andrejší Pavel – Hulín
Čechlovský Zdeněk - Hradisko 
Ing. Frýbort Zdeněk - Kroměříž
Chmela Květoslav - Plešovec
Ing. Schmied Jiří - Skaštice
Šabata Jaroslav – Roštín
Štěpáník Václav – Bystřice pod Hostýnem

110 odběrů
Málek Zdeněk - Medlov
Vybíral Zdeněk – Holešov

120 odběrů
JUDr. Čech Josef - Kroměříž

130 odběrů
Sýkora František - Morkovice

140 odběrů
Majtner Vítězslav – Kroměříž
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K oslavám 20. výročí Klubu dárců krve Kroměřížska 
a k vydání sborníku sponzorsky přispěli 

Zlínský kraj; Město Kroměříž; Město Holešov; Město Hulín; Město 
Bystřice pod Hostýnem; Město Chropyně; Město Mozkovice; 
Obec Břest; Obec Rymice; Oborová zdravotní pojišťovna; Revírní 
bratrská pokladna; Všeobecná zdravotní pojišťovna; Czech Blades, 
s. r. o. Jevíčko; Korbel – ložiska, s. r. o. Kroměříž; Prominent, s. r. o. 
Kroměříž; P+P Technik, s. r. o. Chropyně; Rudolf Pola Kroměříž – 
partner ÖMV; VAK, a. s. Kroměříž. 

V ZÁJMu POTŘEBNÝCH
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k dvacátému výročí založení 
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