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Pomáháme

Hotelodra–Nestátní zdravotnické zařízenímáprovásmimořádnou
nabídku. JsmeNestátNí zdravotNické zařízeNí s více neždvaceti-
letoupraxí adisponujemeodbornýmtýmemapotřebnou technologií
proto, abychommohli poskytovat ty nejlepší a kompletní služby.

NepřeHlédNěte,
– to co je jinde neuskutečnitelné, u nás je běžné…

Hotel je umístěn v nádherném prostředí v KÚ obce Ostravice, takřka v úpatí Lysé hory se
zahradou a parkem, v blízkosti železniční stanice, s dobrou dostupností.
UbytováNí:Naše kapacita téměř 90 lůžek, ve dvou, nebo třílůžkových pokojích, apartmá-
nech studiích a suitech.
stravováNí a restaUračNí zařízeNí: Restaurace, denní bar, noční bar, terasy.
Vyhledávána a odborníky uznávaná kuchyně, grilování.
sportovNía JiNévyžití:multifunkční osvětlené hřiště, fotbal, volejbal, košíková, tenis,
fitness, stolní tenis, kuželky, a další
vokolí: cyklo - trasy, golfová hřiště, turistické trasy, lyžařské sjezdové tratě, Rehabilitační
bazén 34°C s řadoumasážních programů
• Wellness PARADISE - vnitřní i venkovní část, finské sauny, bio sauny, parní, solné, bylinné

a eukalyptové lázně, zážitkové sprchové boxy, hydromasážní whirpooly.
• Především však naše nabídka mini lázní zahrnuje: Lázeňské, léčebné, rehabilitační,

rekondiční a relaxační služby. Například rozsáhlou vodoléčbu, jodové, solné a bahenní
koupele, elektroléčbu, lymfodrenáže, magnetoterapii, kompletní masáže, inhalace,
parafíny, suché plynové lázně, suchoumasážní vanu Hydrojet, speciální kosmetiku, atd.

JedNáseo JediNečNoUpříležitost Jak spoJit rekreaci
s příJeMNoUstarostí o zdraví.
bližší informace o ceNtrUreGeNerativNíMedicíNy najdete na: www.hotel-odra.cz

B ohumínský spolek Alma Mater
spolupracuje od ledna s Českým
národním registrem dárců dřeně

(ČNRDD) v projektu Šance na život.
Na prosinec připravují v areálu VŠB
akci na nábor nových dárců.
Členům spolku AlmaMater se v tom-

to roce podařilo přivést do registru
dárců kostní dřeně na 400 nových
dobrovolníků, kteří mohou svou kost-
ní dření zachránit jiným lidem život.
„Abychommohli efektivněji fungovat,
museli jsme vytvořit zázemí pro tým
dobrovolníků, kteří se projektu věnu-
jí, a tato možnost se naskytla v prosto-
rách sídla spolku a solné jeskyně v Bo-
humíně. Tady dnes máme odběrové
a administrativní místo pro nové regis-
trace,“ říká Dagmar Knýblová, jedna
ze zakladatelek spolku.
Každým rokem v Česku onemocní

stovky lidí vážnými nemocemi poru-
chy krvetvorby, které jsou mnohdy lé-

čitelné jen transplantací kostní dřeně
od vhodného dárce. Těch má republi-
ka nedostatek, proto jsou čeští pacien-
ti odkázáni zejména na dárce zahranič-
ní. Hledání dárcůmimoČesko je vzhle-
demk závažnosti onemocněníminuso-
vým faktorem pro úspěšnou léčbu
a další šanci na život.
Po téměř 25 letech existence je Čes-

kým národním registrem dárců dřeně
evidováno na 100 tisíc dárců. K pokry-
tí potřeb českých pacientů je ale třeba
více než dvojnásobek, a proto se v Bo-
humíně rozhodli, že spolek Alma Ma-
ter začne dobrovolné dárce aktivně vy-
hledávat.
„Více dárců v databázi znamená vět-

ší naději na záchranu. Proto jsme se

rozhodli nenechat nic náhodě a začali
jsme dobrovolné dárce aktivně vyhle-
dávat. Stačí 20 minut času každého
z nás a někdo jinýmůže získat šanci na
život,“ vysvětluje Knýblová. Darovat
kostní dřeň je podobné jako darovat
krev. Celý proces trvá 20 minut – od
vyplnění dotazníku až po odběr vzor-
ku stěrem z dutiny ústní. Vhodný dár-
ce ve věku 18 až 35 let je pak zaregistro-
ván do ČNRDD a ten pak v případě po-
třeby aplikace krvetvorných buněk ne-
mocnému vyhledá ve své databázi sho-
du mezi dárcem a příjemcem.
„Potřebujeme každého, kdo je ocho-

ten věnovat 20 minut na pomoc dru-
hým. Proto jsme na 6. prosince připra-
vili velkou náborovou akci, která bude
na pěti fakultách VŠB v Ostravě, a to
od 9 do 15 hodin. Věřím, že najdeme
dost dobrovolníků, kteří svým činem
nabídnou šanci na život potřebným,“
věří Dagmar Knýblová.

INZERCE

TýmČlenky bohumínského spolku AlmaMater. Foto: AlmaMater

Šance na život s dárci dřeně


