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Dárci krve Ing. Hložek a Ivo Kraus
společně překročili hranici 500 odběrů

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BLANSKA

FARMÁŘSKÉ TRHYČT 13. 8. 2020
ČT 27. 8. 2020
ČT 10. 9. 2020

od 8:00–16:00 hodin
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY BLANSKO

N A Š I 
PA R T N E Ř I

ZAL. 1298

BLANENSKÝ

rovnost

TA N E Č N Í 
PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL
17. 9. 2020 od 17 hodin

D Ě L N I C K Ý  D Ů M  B L A N S KO

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
l prostory po bývalé diskotéce l celková výměra 170 m2

l samostatný vchod z ul. Svitavské
l nájem 21.500 Kč/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
l vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400

	 Ing.	Alois	Hložek	z	Okrouhlé	a	Ivo	Kraus	z	Olomučan,	bývalí	kolegové	z	Metry	Blansko,	jsou	dlouholetí	kamarádi.	
Mají	společné	 ještě	 jedno	–	velkou	část	svého	aktivního	života	pravidelně	navštěvují	 transfuzní	oddělení	nemocnice		
v	Boskovicích	 a	 jako	bezpříspěvkoví	dárci	 věnují	 svou	krev	pro	potřeby	zdravotnictví.	Letos	přesáhl	 celkový	počet		
odběrů	těchto	dvou	kamarádů	číslo	500,	což	je	úctyhodný	výkon.	Oba	odpověděli	na	několik	otázek	Listů	regionů:

Zlatý kříž 2. Třídy a plaketa Dar krve 
– dar života

Ing. Alois Hložek a Ivo Kraus

	 Pánové,	 můžete	 se	 pochlubit	 kolik	
máte	odběrů	a	získaných	oceněni?
	 Ing.	Hložek:	Doposud	 jsem	absol-
voval	asi	180	odběrů.	Krev	daruji	čty-
řikrát	 do	 roka	 a	 kromě	 toho	 dávám	
také	krevní	plazmu,	tu	lze	darovat	čas-
těji.	Různých	diplomů	a	medailí	 jsem	
nasbíral	mnoho;	poslední,	nejcennější,	
je	Zlatý	kříž	1.	třídy,	který	společnost	
Český	červený	kříž	uděluje	a	slavnost-
ně	předává	za	160	odběrů.
	 Ivo	 Kraus:	 Se	 započítáním	 odběrů	
krevní	plazmy	je	to	už	více	než	330	od-
běrů.	Podobně	jako	kolega	mám	celou	
sbírku	 ocenění	 a	 odznaků.	 Posledním		
z	nich	je	plaketa	Dar	krve	–	dar	života,	
kterou	ČČK	oceňuje	250	odběrů.	Tato	

plaketa	se	uděluje	 jednou	za	dva	 roky	
na	 celostátním	 slavnostním	 shromáž-
dění.	Na	plaketě	je	podobizna	profeso-	
ra	Jánského	a	na	druhé	straně	latinský	
název	Donum	sanguinis	–	donum	vitae,	
s	číslicí	250.
	 Oba	jste	s	dárcovstvím	začínali	v	mlá-
dí,	 co	 vás	 k	 této	 záslužné	 činnosti	 při-
vedlo?
	 Ing.	Hložek:	Krev	jsem	začal	daro-
vat,	 když	 mi	 bylo	 zhruba	 20	 let,	 byl	
jsem	 tehdy	 v	 prvním	 ročníku	 vysoké	
školy	 v	 Brně.	 Impulsem	 byla	 operace	
mé	mámy,	na	kterou	potřebovala	krev.	
Šel	jsem	tedy	poprvé	darovat	s	myšlen-
kou	 „abychom	 nebyli	 společnosti	 nic	
dlužní“,	ovšem	záhy	jsem	si	uvědomil,	

že	 potřebných,	 kterým	 můžu	 já,	 mla-	
dý	a	zdravý	člověk	pomoci,	je	mnoho.	
Prvních	asi	10	odběrů	jsem	absolvoval	
v	 Brně;	 po	 návratu	 z	 vojny	 jsem	 pak		
jezdil	už	jen	do	nemocnice	v	Boskovi-
cích.	 Zpočátku	 jsem	 dával	 jen	 krev,	
později,	zhruba	před	10	lety,	jsem	začal	
dávat	 i	 krevní	 plazmu.	 Před	 24	 lety	
jsem	v	Plzni	daroval	také	kostní	dřeň.	
	 Ivo	Kraus:	Já	 jsem	začal	s	dárcov-
stvím	po	návratu	z	vojny;	 tehdy	se	od	
nás	z	Olomučan	asi	dvakrát	do	roka	vy-
pravil	 autobus	 s	 dárci	 a	 prováděly	 se	
odběry	hromadně.	Brzo	jsem	se	domlu-
vil	 s	 dalšími	 kamarády	 a	 jezdili	 jsme	
společně	dávat	krev	častěji	–	čtyřikrát	
do	roka,	což	byl	tehdy	nejvyšší	možný	

počet	odběrů.	Jakmile	se	v	boskovické	
nemocnici	začala	odebírat	i	plazma,	tak	
jsem	jezdil	častěji;	u	plazmy	je	časová	
prodleva	mezi	odběry	mnohem	menší.
	 Jaký	 je	 rozdíl	 mezi	 odběry	 dnes	 a	 v	
době,	kdy	jste	začínali?
	 Ing.	 Hložek:	 Technická	 výbava	 je	
jistě	na	vyšší	úrovni	a	především,	i	díky	
lepší	organizaci,	probíhají	odběry	mno-
hem	 rychleji.	 Pamatuji,	 že	 když	 jsem	
chodil	na	transfuzní	stanici	v	Brně,	tak	
jsem	 tam	 čekáním	 strávil	 třeba	 celé		
dopoledne.	Dnes	se	mohu	objednat	do-
předu	a	pak	je	to	otázka	jen	pár	hodin		
i	s	cestou.
	 Ivo	Kraus:	Asi	se	jedná	také	o	mož-
nosti	 z	 hlediska	 uvolnění	 ze	 zaměst-	
nání.	Já	sice	mám	velmi	vstřícného	ve-
doucího,	nemám	problémy,	ale	i	tak	se	
snažím	v	práci	chybět	co	nejméně.	Do-
vedu	 si	 představit,	 že	 v	 jiných	 podni-
cích,	třeba	při	práci	na	lince,	mohou	mít	
potenciální	 dárci	 problém	 s	 uvolně-	
ním.	Dřív	tyto	hromadné	akce	organi-
zovaly	v	podnicích	odbory,	zajišovaly	
dopravu	 a	 třeba	 pak	 společný	 oběd;	
dárcovství	bylo	tehdy	velmi	intenzívně	
podporováno.
	 Pánové,	 děkuji	 za	 rozhovor	 a	 přeji	
Vám	hodně	úspěchů	a	zdraví.	Toho	zdra-
ví,	které	po	celý	svůj	život	pomáháte	ne-
zištně	zachraňovat.	 Petr Hanáček
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