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Darují krev, zdarma. Kraj p řispěje na jejich ocen ění. 
 
Ústí nad Orlicí (6. 2. 2012) – Pardubický kraj v letošním roce podpo ří bezpříspěvkové 
dárce krve částkou 100 tisíc korun. Dobrou zprávu sd ělil v pond ělí radní Martin 
Netolický zodpov ědný za zdravotnictví řediteli Ú řadu OS ČČK Ústí nad Orlicí Ji římu 
Preclíkovi. Každý ze čtyř oblastních spolk ů Českého červeného k říže obdrží 
z krajského rozpo čtu 25 tisíc korun.  

Příspěvek kraje je určen na každoroční oceňování bezpříspěvkových dárců krve, které 
provádí již od roku 1960 Československý, následně Český červený kříž. Pravidelní dárci 
obdrží Jánského plaketu, nebo Zlatý kříž, a to podle počtu odběrů. V loňském roce 
převzalo v Pardubickém kraji ocenění 1638 dárců.  

„Překvapilo mě, jak velké množství lidí je opakovaně připraveno poskytnout bezplatně 
cennou tekutinu a přispět tak k záchraně druhého člověka. Jen na Ústeckoorlicku je 
evidováno 616 dobrovolníků, kteří mají na svém kontě stovky odběrů,“ uvedl radní pro 
zdravotnictví Martin Netolický. Pardubický kraj si váží těch, kteří jsou ochotni nezištně 
pomáhat druhým a snaží se morálně tyto dárce ocenit. „Transfuzní služba ve vyspělých 
zemích je založena na principu národní soběstačnosti a bezpříspěvkového dárcovství. 
Symbolické ocenění má spíše morální hodnotu, přesto je vyjádřením vděčnosti za 
obětavost a vytrvalost,“ dodal radní Martin Netolický.  

Osvěta dárcovství je jednou z rozšiřujících témat výuky první pomoci u dětí a mládeže, 
s kterou začínají v Ústí nad Orlicí. „Ty jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se 
jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu, záchrana života a pomoc druhému. To, 
že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a 
mládeže, máme ověřeno dlouholetou praxí,“ přiblížil ředitel Preclík principy projektu, jímž 
působí na širokou škálu dětí v české republice již několik desítek let.  
 
 
Přehled ocen ěných bezp říspěvkových dárc ů krve v Pardubickém kraji za rok 2011 
medailemi profesora MUDr. Jana Jánského a Zlatým k řížem 
 

 Okres 
Ústí nad Orlicí 

Okres 
Chrudim 

Okres 
Svitavy 

Okres 
Pardubice 

BRONZ 
10 odb ěrů 

236 106 120 190 

STŘÍBRO 
20 odb ěrů 

186 72 105 155 

ZLATO 
40 odb ěrů 

145 61 74 75 

ZLATÝ KŘÍŽ 
80 odb ěrů 

49 22 7 35 

Celkem  616 261 305 455 
Celkem 
Pardubický kraj 1 638 

 
 


