
n Dobrovolné dárcovství krve 
má v Čechách dlouhodobou tra-
dici. Jaké změny v této oblasti 
nastaly po listopadu 1989?

„Jedinou významnější změnou je, 
že v současné době procento place-
ných dárců od dřívějších několika 
desítek je téměř nulové.“ 
n Pokud chci darovat krev, co 

musím splňovat a kdo krev da-
rovat nemůže? Jak často může 
zdravý člověk krev dávat?

„Darovat krev v ČR může každá 
zdravá osoba ve věku 18 - 65 let. 
Dárce nemusí být občan ČR, ale 
měl by zde mít alespoň dlouhodo-
bý pobyt a v každém případě s ním 
musí být možná dobrá komunikace 
v češtině. Darovat krev nemohou 
osoby, které v minulosti prodělaly 
infekční žloutenku, syfilis, tuberku-
losu, břišní tyfus, některé tropické 
choroby. Dále krev nemohou daro-
vat osoby s nádorovým postižením. 
Trvale vyřazeni jsou i lidé s cukrov-
kou, těžkými alergiemi, epileptici, 
hemofilici a osoby, které byli v mi-
nulosti léčeni hormony hypofýzy. 
Z dárcovství jsou vyloučeny osoby 
ze skupin se zvýšeným rizikovým 
chováním, zejména vzhledem 
k nákaze HIV: osoby provozující 
prostituci, závislé na drogách a al-
koholu, ale též muži, kteří provozují 
vzájemný pohlavní styk. 

Podle současných pravidel ženy 
mohou darovat plnou krev nejvý-
še 4 x do roka a muži 5 x do roka, 
nejkratší interval mezi odběry je 8 
týdnů. Jeden odběr plné krve činí 
450 ml.“
n Jak se krev dále zpracovává, 

kam jde? Do-
dáváte ji i do 
zahraničí?

„Odebraná 
krev je zpra-
cována na 
erytrocytový 
koncentrát 
a plasmu, 
případně ješ-
tě na krevní 
d e s t i č k y . 
Vlastní zpra-
cování krve 
je dnes díky plastovým vakům 
podstatně jednodušší a hlavně 
bezpečnější, než když byla krev 
odebírána do láhví. Na odběrový 
vak jsou již rovnou hadičkami 
napojeny další vaky, určené pro 
jednotlivé krevní složky. Jediným 
kontaktem s vnějším prostředím 
je tak pouze zavedení jehly do žíly 
dárce. K vlastnímu rozdělení erytro-
cytů od plazmy dojde odstředěním 
ve speciální odstředivce při vysoké 
rychlosti (až 4000 ot/min) 10-20 
minut. Přemístění jednotlivých slo-

žek krve se provádí na tzv. krevních 
lisech. Princip spočívá v tom, že se 
vak s krví, která je již po odstředění 
rozdělena na plazmu (horní polo-
vina), buffy-coat (tenká bělavá 
vrstva uprostřed, která obsahuje 
trombocyty a leukocyty) a erytro-
cyty (spodní polovina), vloží do 
lisu, jejímž stlačením se postupně 
přemístí do satelitních vaků. Násle-
duje uskladnění přípravků v expe-
dičních chladících nebo mrazících 
boxech. Do zahraničí posíláme krev 
pouze pokud tam působí naše pol-

ní nemocnice. 
Do zahraničí 
se také posílá 
na zpracování 
krevní plaz-
ma.“
n  Mají 

dárci krve ze 
zákona něja-
ké výhody? 
Jak je tomu 
v ostatních 
evropských 
zemích? 

„Jako dar na zdravotnické účely 
se hodnota jednoho odběru krve 
bezpříspěvkového dárce oceňuje 
částkou 2000 Kč. Ve vyspělých 
zemích ale dárci zpravidla žádné 
výhody nemají. Klade se důraz na 
dobrou vůli a altruismus dárce.“
n  Možná jste zaznamenal 

v dárcovství nějaký mimořádný 
rekord v počtu odběrů...

„Dne 22. června 2000 jsme ve vo-
jenském útvaru Benešov provedli 
cca 160 odběrů během jednoho 
dopoledne.“

n Jaké krevní skupiny je nej-
více, jaké nejméně?

„Krevní skupiny objevil vídeň-
ský vědec Ladsteiner v roce 1901. 
Jednalo se o skupiny A, B a 0, které 
Landsteiner pojmenoval jako A, B, 
C. Český psychiatr Dr. Jan Janský 
v roce 1907 ještě popsal čtvrtou 
krevní skupinu, která obsahova-
la současně znaky A a B a krevní 
skupiny v kompletním souboru 4 
nazýval I, II, III, IV. Teprve od 30. 
let se ustálilo značení A, B, AB a 0. 
V českých zemích je nejčastější 
výskyt skupiny A (42%), dále 0 
(39%), B (15%) a AB (4%).“ 
n V Krásném Dvoře je tradi-

ce ambulantních odběrů. Jak se 
osvědčuje tento způsob? Kolik 
za ten den získáte krve, jak ji 
převážíte?

„OHBKT ÚVN asi 70% odběrů 
získává z výjezdových odběrů jako 
je v Krásném Dvoře nebo stálých 
odběrových středisek, jako jsou 
Louny a nově otevíraná Jilem-
nice. Tento způsob odběru patří 
ve světě mezi nejčastější. Krev se 
převáží v termoboxech, teplota 
je kontrolována záznamovými 
teploměry.“
n Dávají krev více muži nebo 

ženy? Mladí nebo starší?
„Více dárců je mezi muži (70-

80%), krev dávají bez rozdílu 
všechny ročníky. Pokud chcete 
získat podrobnější informa-
ce o dárcovství, najdete je na 
www.transfuze-uvn.cz. Tam 
můžete adresovat i případné 
dotazy.“

Ptala se Květa Tošnerová

„Jednalo se asi o 20-30 případů. 
Několika lidem v bytě v ulici Osvo-
boditelů dokonce pervitin osobně 
aplikoval. V sobotu 10. března pro-
ti němu zahájila policie trestní stí-
hání pro nedovolenou výrobu a dr-
žení omamných a psychotropních 
látek a jedů a šíření toxikomanie,“ 
uvedla Jaromíra Střelcová, mluvčí 

Policie ČR v Lounech. 
Obviněný, zadržený při víkendo-

vé akci je už ve vazbě. Podle zákona 
mu hrozí trest odnětí svobody na 
dva až deset let. „Policisté v bytě 
provedli domovní prohlídku, 
při které zajistili 75 chemických 
stop, prekurzory a látky slouží-
cí k výrobě metamfetaminu,“ 

upřesnila policistka. Jak dodává, 
nejedná se o první případ, kdy 
policisté zadrželi dealera přímo 
při výrobě drogy. 

Na území lounského okresu 
v loňském roce kriminalisté zjistili 
celkem 46 případů nedovolené vý-
roby drog, za kterou bylo stíháno 
30 pachatelů. Někteří se této kri-
minality dopouštěli opakovaně. „V 
letošním roce policisté vyšetřovali 
4 případy drogové kriminality,“ 
konstatovala J. Střelcová.
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stručně z obcí stručně z měst
n  RADA MĚSTA Žatce 

schválila finanční příspěvky 
z prostředků Žatecké tepláren-
ské: 2.000 Kč organizaci zdra-
votně postižených Handicap 
Žatec a 1.000 Kč fyzické osobě. 
Dříve radní schválili příspěvky 
Dětským pěveckým sborům 
Permoníček Most a Čmeláček 
Žatec ve výši 3.000 Kč a Čes-
kému rybářskému svazu, MO 
Žatec ve výši 1.000 Kč.
n POSTOLOPRTY VSTOU-

PILY do Svazu měst a obcí ČR. 
Minulou středu pro to hlasovalo 
všech 17 přítomných zastupite-
lů. Poplatek činí ročně 5000 
korun plus dalších 1,8 korun 
za každého občana. Od členství 
města a jeho spádových obcí ve 
svazu si radnice slibuje snadnější 
přístup k informacím i odborné 
pomoci.
n OD 12. března do 31. čer-

vence se pokládají inženýrské 
sítě pro 16 rodinných domů 
v Podbořanech. Stavbu doda-
vatelsky provádí firma ERKA 
Roman Komárek Bezděkov, 
jejichž nabídku město vybralo 
ve výběrovém řízení jako nejvý-
hodnější. Celkové náklady této 
investiční akce činí 2 mln 341 
tisíc korun.
n  MINULÝ TÝDEN byla 

ukončena investiční akce měs-
ta Louny „Rekonstrukce zele-
ně na výstavišti v Lounech“. 
Šlo o kácení dřevin, výchovný 
a zdravotní a redukční řez 
stromů (odstranění suchých, 
poškozených a nevhodných 
větví, redukce koruny vzhledem 
k bezpečnosti).
n NOVÝ ČLEN zastupitel-

stva města Postoloprty Vladi-
mír Pfertner (ODS) složil slib 
na zasedání zastupitelů 14. 
března. Po rezignaci na zastu-
pitelský mandát Jiřiny Šlégrové 
a její dvou náhradníků se tak stal 
zastupitelem on. 
n EKODOMOV ŽATEC ote-

vřel v Jiráskově ulici ekologické 
centrum. Smyslem jeho vzniku 
jako součástí projektu Ústecký 
kraj – kraj přírody a člověka je 
podávat informace na ekolo-
gická témata a připravovat takto 
zaměřené akce. Pro veřejnost má 
otevřeno v pondělí a středu. Eko-
centrum navrhlo městu, že bude 
udržovat naučnou stezku v měst-
ských lesích. Vedení města jeho 
nabídky nevyužije, neboť stezka 
je v péči jeho vlastní organizace 
Městské lesy Žatec.

n DO ŽEROTÍNA se letos 
chystá sraz majitelů motorek 
nejsilnějších kubatur s názvem 
Rack Reyd. Rakovnický moto-
klub Astacus připravuje akci na 
10.-12. srpna. Sraz se pravidelně 
konal v Rakovníku, letos se ale 
klub na jeho konání nedohodl 
s tamní radnicí.
n  PUBLIKACE O historii 

Velemyšlevsi a spádových 
Zálezlech, Truzenicích a Mal-
nicích vyjde v červnu. Ve vydání 
historických publikací také ob-
cím Smolnice a Telce pomáhají 
odborníci ze Státního okresního 
archivu v Lounech. „Budeme 
rádi, když brožura vyjde v srp-
nu,“ uvedl Petr Šíma, starosta 
Smolnice.
n  KAŽDÉ PONDĚLÍ se 

od 19 hodin v Základní škole 
v Cítolibech cvičí. Odměna lek-
torce činí 25 korun za osobu, ale 
hodinka aktivního pohybu stojí 
za to. Zacvičit si aerobik každý 
pondělní večer mohou také ženy 
v Měcholupech.
n  POPLATEK ZA komu-

nální odpad se pro obyvatele 
Holedeče a jeho dalších tří částí 
v tomto roce nemění. Zastupitel-
stvo obce na veřejném zasedání 
začátkem března rozhodlo po-
nechat pro rok 2007 dosavadní 
sazbu 431 Kč pro fyzickou 
osobu/rok.
n DALŠÍ TŘI půjčky po 50 

tisících korun z Fondu rozvoje 
bydlení schválili zastupitele Li-
běšic. Dvě jdou do Liběšic, jedná 
do Klůčku. „Půjčky se budou 
žadatelům poskytovat i nadále, 
protože je mezi občany zájem 
a je dobře, když se vzhled obcí 
vylepšuje, tím že si lidé opravují 
a udržují svůj majetek,“ je si jist 
starosta Petr Valenta.
n PROŘEZÁVKU A kácení 

stromů v obci Černčice a na 
tamním hřišti provede firma 
Drbohlav. Dohodli se na tom 
zastupitelé obce.

Drogy vyráběl nejen pro sebe

Vodovod se vydal na 
čtyřkilometrovou cestu

Želečtí se snad v srpnu dočkají kvalitní pitné vody
ŽELEČ (r) - Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila 
v Želči na Žatecku plánovanou investiční akci roku 2007, která 
přivede do vesnice kvalitní pitnou vodu. Z hygienického hlediska 
zdroje v osadě nevyhovují, navíc v suchých letních měsících nestačí 
a voda se tam musí v cisternách dovážet.

Dárci krve jsou především muži
Ústřední vojenská nemocnice získává 70% odběrů na výjezdech

Internetové stránky 
stavebního úřadu

Místostarosta Loun Jan Čermák uctil kyticí nejen narozeniny 
T. G. Masaryka, ale jako představitel města také 8. března, kdy 
je výročí bitvy u Sokolova, památku hrdiny Otakara Jaroše.  

Sociální demokraté vzpomněli 
na T. G. Masaryka

T-Mobile opět podpoří 
užitečné iniciativy na 

Lounsku
Zájemci o grant mají odevzdat své žádosti do 27. dubna

PRAHA (red) - Společnost T-Mobile zahájila 3. ročník grantového 
řízení Fondu T-Mobile. Ve spolupráci s Nadací VIA a Komunitní 
nadací Euroregionu Labe opět otevírá své dveře projektům týkajících 
se místního rozvoje a sociálních komunitních služeb. 

Princezna Zlatinka a Jan Princ… Ve stálém lout-
kovém divadle probíhala druhý březnový víkend XXI. krajová 
přehlídka amatérských loutkářů. Lounští se představili pohádkou  
Tři zlaté zuby děda Vševěda. Děd Vševěd už byl kvůli nájezdům Pla-
váčků celý holohlavý, za poslední tři zlaté zuby pak vystrojil matce 
pohřeb. A tak mu zbyl po nebožce už jenom zlatý hřeben, ze kterého 
čarodějná dcerka tři zuby, požadované králem za ruku princezni-
nu, vylomila. Pohádka nakonec dopadla více než dobře. Nejenže 
si princezna vzala prostého a statečného chlapce Jana Prince, ale 
příjemný byl i fakt, že se nesnesitelná dvorní dáma Kudláčková 
rozhodla zanechat kariéry dvorní dámy a o nemohoucího Vševěda 
pečovat. „Navštívili jsme dvě představení. Více se mi líbily Tři zlaté 
zuby. Ten Vševěd byl dokonalý. Víte, že měl i zlaté dírky po vytrha-
ných vlasech,“ líčí kulturní zážitek lounský starosta Jan Kerner, 
který šel na pohádky se synkem Pepíčkem. Porota doporučila na 
festival do Chrudimi  Povídám, povídám pohádku v podání loutkářů 
z Jaroměře a O zakleté labuti libereckého souboru. Ocenění za roli 
pak získal Olda Cihlář za Děda Vševěda a Vladimír Verner za tvůrčí 
snahu při úspěšném parafrázování klasické pohádky v případě Tří 
zlatých zubů děda Vševěda. “Přehlídka byla kvalitní, souborům se 
u nás líbilo, a to i nováčkům – souboru Skaláček Tisá,“ hodnotí jed-
natel divadla Stálého loutkového divadla Stanislav Drobný.  (toš)

Investiční akce v Želči vyřeší 
připojení osady na zdroj kvalitní 
pitné vody, což se bude týkat téměř 
170 stálých obyvatel i řady chalu-
pářů a víkendových návštěvníků, 
zásobovaných z veřejného vodo-
vodu. „Stávající vrty sloužící k zá-
sobování obce Želeč pitnou vodou 
nevyhovují legislativě v oblasti za-
jištění radiační ochrany a je nutné 
vyřadit je z provozu,“ vysvětluje 
generální ředitel SVS Miroslav 
Harciník. 

V rámci zahajované investiční 
akce bude do vodojemu v Želči 
čerpána kvalitní pitná voda ze 
zdroje Holedeč, a to z vodojemu 

Měcholupy. Zde bude vybudová-
na čerpací stanice o výkonu jeden 
litr za sekundu. „Z ní vycházející 
výtlačný řad propojující uvedené 
vodojemy v celkové délce 3 670 
metrů bude z vysokotlakého 
polyetylénu o průměru 63 mili-
metrů,“ upřesnil odborník. 

Finanční objem stavby je zhru-
ba 12 milionů korun. Stavební 
práce byly zahájeny začátkem 
března a jejich zakončení je na-
plánováno do konce letošního 
července. Zhotovitelem stavby je 
na základě výsledku výběrového 
řízení společnost PPV stavby s.r.o. 
z Ústí nad Labem.
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ŽATEC (r) – Sedmatřicetiletého Žatečana, který vyráběl a distribu-
oval pervitin, zadrželi kriminalisté. Drogu vyrobenou podomácku 
muž používal pro svoji potřebu a zčásti ji předával dál v okrese 
Louny. 

LOUNSKO (vš) - Okresní 
výkonný výbor ČSSD Louny 
se připravuje na sjezd strany 
(23.–25. března) v Brně. Okresní 
organizaci budou zastupovat de-
legáti Josef Čerňanský, Rostislav 
Chomo, Jana Zenáhlíková a Pavel 
Hons. Výbor se na svém březno-
vém zasedání zabýval i budová-
ním objektů v průmyslové zóně 
Triangle u Žatce a nedořešenými 

problémy dopravní obslužnosti 
v Ústeckém kraji. Ve středu 7. 
března, v den 157. výročí narození 
prvního prezidenta Českosloven-
ské republiky, položili jménem 
ČSSD kytici k památníku T. G. 
Masaryka ve Slavětíně zástupci 
lounské místní organizace ČSSD 
místostarosta Loun Jan Čermák, 
členka rady Marie Rašková a za-
stupitel Vladimír Eminger.
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Takto vypadají plné odběrové 
vaky, opatřené štítky

LOUNY (r) - Základní informa-
ce o povoleních, která jsou nutná 
ke stavbě třeba rodinného domku 
nebo jen zahradní chatky, posky-
tuje lounská radnice na nových in-
ternetových stránkách stavebního 
úřadu. Obyvatelé Loun se také ze 

stránek dozví, jak postupovat při 
odstranění budovy. Naleznou zde 
všechny potřebné kontakty a in-
formace a dozví se, jaké mají jako 
stavebníci povinnosti. Adresa:
h t t p : / / w w w. m u l o u n y. c z /
stavebni-urad.

Podporu mohou získat české 
nevládní neziskové organiza-
ce, příspěvkové organizace stejně 
jako obce a sdružení obcí, které 
se ve svých projektech zaměřily 
na zlepšení sociálního, kultur-
ního a životního prostředí či na 
aktivity vytvářející alternativní 
nabídku komunitních sociálních 
služeb. O příspěvek se mohou 
ucházet organizace, které mají 
na území Lounska sídlo, nebo zde 
prokazatelně působí, a budou tady 
realizovat přihlášený projekt. 

Mezi žadatele bude rozdělena 
částka 3,1 milionu korun. Ma-
ximální výše jednoho grantu je 
100 000 Kč na období od 1. čer-
vence 2007 do 30. června 2008. 
Žádost o grant lze podat do pát-
ku 27. dubna. „Zaměřujeme se 

na menší projekty, které se přímo 
dotýkají obyvatel v našich regio-
nech. Chceme se stát dobrým sou-
sedem, kterému není lhostejné, 
co se v jeho okolí děje,“ říká Jitka 
Chocová, manažerka společenské 
odpovědnosti T-Mobile. 

Na konci března jsou pro zájem-
ce připraveny konzultační dny. 
Podrobné informace a odpovědi 
na všechny otázky získají žadate-
lé z okresu Louny 27. března od 
14 hodin v Zákaznickém centru 
T-Mobile, Louny, Komenského 
náměstí 2540. Kontaktní oso-
bou, pro neziskové organizace 
žádající o grant v okresu Louny 
je Petr Veselý z Komunitní na-
dace Euroregionu Labe (tel: 
475 208 258, email:petr@komu-
nitninadace.cz).

LOUNY, PRAHA - Každé pondělí a středu v Nemocnici sv. Alžběty 
v Lounech scházejí dárci krve. Darovaná krev putuje do Ústřední 
vojenské nemocnice v Praze, přesněji na Oddělení hematologie, bi-
ochemie a krevní transfúze. Od října 1996 je zde primářem mjr. MU-
Dr. Miloš Bohoněk, který byl jmenován též hlavním odborníkem pro 
transfuzní službu Armády České republiky. V některé dny ho můžete 
zastihnout i v lounské nemocnici.
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