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Mladí lidé se dostavili 
do transfúzní stanice, aby 
pomohli se zásobami krve. 
� Antonín Zvěřina

Valentýnské darování krve se letos 
uskutečnilo v úterý 13. a ve středu 
14. února již po jedenácté.  Jedná se 
o tradiční akci Obchodní akademie 
a Hotelové školy Třebíč. Ukazuje se, 
že v kolektivu je síla, a mnohé stu-
denty právě tato akce osloví, a popr-
vé darují krev. 

Kamila v úterý darovala krev jako 
studentka Vyšší odborné školy a 
Střední školy veterinární, zeměděl-
ské a zdravotnické Třebíč.

„Rozhodla jsem se proto, že studuji 
zdravotnický obor,“ připustila. Strach 
si nepřipouštěla, stejně jako Hon-
za z Hotelové školy. „Člověk nikdy 
neví, kdy bude krev potřebovat. I to je 

důvodem, proč jsem se k odběru rozho-
dl,“ přemítal. Stejné pocity projevi-
la Kateřina, studující na stejné ško-
le jako Kamila. A rozhodně nechtějí 
zůstat jen u jednoho odběru. 

„Samozřejmě nás tato akce těší. Věk 
pro darování krve je stanovený od 18 
do 65 let. Dárcovská základna postup-
ně stárne, což odráží i demografic-
ký vývoj, kdy přibývá starších lidí,“ 
naznačila Marie Dudíková, manažer-
ka pro dárcovství krve.

Hromadné dárcovství studentů vítá 
také z toho důvodu, že oslovuje dale-
ko širší spektrum lidí. Uvědomuje si, 
že mladý člověk o prospěšnosti dár-
covství krve mnoho neví, protože se 
nesetkává s její potřebou. 

Dudíková má radost, že Obchod-
ní akademie a Hotelová škola se 
ozvou vždy před svátkem Valentýna, 
i z toho důvodu, aby byly zajištěny  

Fotografická soutěž vyhlášená 
městem Třebíč měla velmi dob-
rou úroveň.
� Antonín Zvěřina

Vernisáží ve čtvrtek 8. února zača-
la výstava Město Třebíč ve výstavní 
síni Předzámčí v Třebíči. Potrvá do 
neděle 1. dubna. Jedná se o sním-
ky IX. ročníku fotografické soutěže. 
Vernisáž zahájila pracovnice měst-
ského kulturního střediska Jitka Fis-
cherová. Hudební vystoupení obsta-
rala třebíčská základní umělecká 
škola.

Úvodní slovo pronesl radní Pavel 
Heřman. Připomněl, že během his-
torie se soutěž vyvíjela, a částečná 
skepse organizátory přepadla v sou-
vislosti s minulým ročníkem. „Foto-
grafií bylo málo, a ani kvalita nebyla 
odpovídající,“ přiznal Heřman. 

Město proto rozhodlo, že uzávěr-
ky se uskuteční vždy v jednotlivých 
měsících v rámci soutěže v radnič-
ním periodiku. 

Z těch nakonec porota vybíra-
la vítězné snímky i fotografie, které 
se prezentují na výstavě. „Letos jsme 
také nenechali tisknout díla jednotli-

vým autorům, ale všechna vytiskl zku-
šený fotograf Josef Prodělal,“ uvedl 
Heřman.

Potěšilo ho, že díky tomu dostala 
výstava zcela jiný rozměr. „Ukáza-
lo se, že Třebíč se dá nafotit z mnoha 

pohledů, a každý autor vnímá detai-
ly jinak a často hledá, co je zvláštní a 
odlišné,“ poznamenal Heřman. 

Upozornil, že na výstavě je k vidění 
32 fotografií ve formátech A3 a A4, 
což limitovala kvalita děl. „Všichni 

fotografové, kteří tady mají svoje díla, 
mohou být pyšní, že se zde mohou pre-
zentovat,“ zdůraznil Heřman. 

Porota vybírala z více než 470 
fotografií. Soutěže se zúčastnilo 47 
fotografů. Nejvíce fotek (47) přišlo 
v měsíci říjnu. 

Nejvíce snímků zaslal Marián Run-
kas (36 snímků). „Doufám, že příští 
rok bude ještě úspěšnější,“ pozname-
nal Heřman.  

Vítězka Vladimíra Kršková nazna-
čila, že fotografování je její velkou 
zálibou. Před oceněním o svém 
vítězství již věděla. „Zvítězila fotogra-
fie zámku a baziliky ze zasněženého 
Hrádku,“ podotkla. Fotí spíš krajinu 
v Třebíči, jejím okolí, i na celé Vyso-
čině. Vítězství považuje za svůj nej-
větší osobní úspěch.    

PETRA NOŽIČKOVÁ nesla odběr krve velice statečně. 
 Foto: Antonín Zvěřina

Studenti darovali krev po jedenácté

RADNÍ a fotograf Pavel Heřman gratuluje vítězce fotografické soutěže Vladimíře 
Krškové.  Foto: Antonín Zvěřina

Na výstavě se představuje Třebíč
1. místo - Vladimíra Kršková
2. místo - Martin Dlouhý
3. místo - Václav Petr
Čestné uznání – Daniel Novotný
Čestné uznání – Vítězslav Vitámvás
Čestné uznání – Marián Runkas

Výsledky soutěže

podmínky pro všechny dárce krve. 
„Máme radost, že se zapojují i členové 
pedagogického sboru,“ sdělila Dudí-
ková.

Těší ji i spolupráce s dalšími třebíč-
skými i mimotřebíčskými středními 
školami. Pokud se někdy hovoří o 
nedostatku krve, jedná se o naprosto 
zavádějící informace.

 „Jsme tady od toho, aby krev  byla 
vždy k dispozici, i při větších havári-
ích“ zdůraznila. 

V první polovině února platil v tře-
bíčské nemocnici zákaz návštěv, kvů-
li chřipkové epidemii. Takový člověk 
krev darovat pochopitelně nesmí. 
„Krev může darovat jen osoba zdra-

vá, v dobré tělesné i psychické pohodě,“ 
poznamenala Dudíková. 

Kromě dobrého pocitu se dár-
ci snižuje daňový základ o tři tisíce 
korun. A jak se na dárcovství připra-
vit? Nejméně dvanáct hodin před 
odběrem nejíst tučná jídla. Kuřáci 
by si alespoň tři hodiny před odbě-
rem měli odříct svůj „pamlsek“. 

Přímo v odběrové místnosti se na 
tvářích některých zračil nástin stra-
chu, zejména u děvčat, ale nechat se 
zahanbit, to prostě nešlo. To Jakub 
Dejmek z „obchodky“ se po prvním 
odběru cítil skvěle, byť všem bylo 
zdůrazněno, že po celý den není 
vhodná žádná námaha.    


