
GYMNAZIÁLNÍ MASAKR 

ANEB 
!DARUJ KREV, DARUJEŠ NADĚJI! 

Tímto bych rád oslovil všechny, 

kterým je více než 18 let a kteří se nebojí pomáhat. Chcete-li se věnovat nějaké 

ušlechtilé činnosti, pak je pro vás dobrovolné dárcovství krve to pravé. 
V momentální chvíli má Transfúzní oddělení fakultní nemocnice v Plzni akutní 

nedostatek dárců krve, proto jsme se rozhodli uskutečnit akci s názvem Gymnaziální 

Masakr. Krev je nejcennější tekutinou na světě a zatím ji nelze jakkoliv nahradit. 

Podělit se o část svého zdraví s nemocným člověkem je nejvzácnější dar, 

který může člověk člověku darovat. 
 

Za každého dobrovolníka budeme velice vděční. Kdokoliv by měl 

zájem zúčastnit se akce Gymnaziální masakr, nechť se dostaví 

do kabinetu biologie (kdykoliv o přestávce). Tam obdrží materiál 

s poučením dárce a informacemi, jak odběr probíhá a jak se na něj 

připravit. Samotná akce se uskuteční 1. 4. 2015. Jako doprovod 

s vámi půjde paní učtelka Mgr. Korčáková nebo já osobně. Sraz 

je na Chodském náměstí (před budovou kostela) v 7:30 ráno. 

 

Proč darovat? 

1. Chodíte-li darovat pravidelně, máte skvělý přehled o svém zdravotním stavu. 

Krev je totiž po odběru podrobena velkému množství testů na různá onemocnění. 

2. Pojišťovny poskytují dárcům řadu výhod. 

3. Máte nárok na celodenní volno (jelikož se jedná o školní akci, absence se 

nezapočítává do celkové absence). 

4. Po odběru dostanete dobrou snídani (pečivo, šunka, oplatka, káva, ...). 

5. Pro neskutečně dobrý pocit. :) 

 

Základní podmínky: 
1. věk → 18 a více, váha → 50 kg a více 

2. žádné zavážné infekční onemocnění (HIV, žloutenka B a C, syfilis, ...) 

3. žádné prodělané onkologické onemocnění 

4. žádné chronická choroba krve nebo cukrovka 

5. překonání strachu z píchnutíčka a hlavně ochota pomoci :) 

 

Kde se dozvědět víc? 
1. napište mi na emailovou adresu: jindral96@seznam.cz 

2. na webových stránkách TO FN Plzeň:  www.fnplzen.cz/transfuzni_oddeleni.asp 

 

„Starajíce se o štěstí druhých, nacházíme své vlastní.“ Platon 

Lukáš Jindra, oktáva B 

 


