
LIDÉ ODVEDLE | www.benesovsky.denik.cz

Za
jím

av
os
ti
zn

aš
eh
o
ok
re
su

Krátce z Benešovska

Předplaťte si nás
Chcete si předplatit tištěné vydáníDeníku?
Stačí, když zavoláte na telefonní číslo:
272 015 015, nebo pošlete e-mail na adresu:
denik@mojepredplatne.cz.

Parkoviště P+R zaplatí
Středočeský kraj
Benešovsko – Vybudování dvou P+R parkovišť
v Olbramovicích a Čerčanech posvětili středočeští
radní. V obou případech obce bezúplatně poskyt-
nou pozemky, avšak smlouvy s obcemimusí ještě
schválit zastupitelstvo kraje. Ten by pak hradil
projekt i výstavbu a zajistil také provozování. Nová
parkoviště by v obou obcíchměla vzniknout do tří
let. Motoristé zde budou využívat 428 nových stání.
Záchytná parkoviště typu „zaparkuj a jeď“ (P+R =
Park+Ride), se staví v dosahu spojů hromadné do-
pravy, tedy vlaků a autobusů. (zkl)

Nominujte Alej roku 2021
Benešovsko – Až do 26. říjnamohou zájemci no-
minovat vybranou alej nebo stromořadí do sou-
těže Alej roku 2021. O vítězce rozhodne široká ve-
řejnost v internetovém hlasování. Výsledky an-
kety budou zveřejněny v polovině ledna 2022.
Bude vyhlášeno 14 regionálních alejí a jedna ce-
lonárodní Alej roku 2021. Na nominující vítěz-
ných alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplo-
mů, tak dárkových balíčků od sponzorů. (zkl)

Víte, že?
Toto vydání Deníku Extra bylo distribuováno  
do více než 2 milionů domácností. Je tak největším 
tištěným médiem v ČR. 

www.denik.cz/odeniku

Načtěte tento kód svým mobilním telefonem.

DAVID CACÁK, DÁRCE KRVETVORNÝCH BUNĚK, ŘÍKÁ:

Darovat své buňky zní
strašidelně, ale nic to není

ZDENĚK KELLNER

D
avid Cacák
z Vlašimi byl
letos jedním
z 62 dárců z celé
České republi-

ky, které ocenil Český ná-
rodní registr dárců kostní
dřeně. I díky němu dostali
v minulém roce vážně ne-
mocní pacienti šanci na ži-
vot.
David Cacák, který je za-

městnancem zdejší zbrojov-
ky, se k dárcovství dostal
prostřednictvím kampaně
Jedu na dřeň! „Tento projekt
jsme s firmou, kde jsem dříve
pracoval, rozjížděli už v roce
2016,“ zavzpomínal mladý
muž s tím, žemezi potencio-
nálními dárci jsou díky to-
muto projektu také jeho
maminka Iva a bratr Milan.
Dárcem se David stal v po-

lovině lednaminulého roku.
„To, že syna vybrali jako

vhodného dárce, je zážitek

pro celou rodinu,“ popsala
maminka Iva. „Nejraději
bych ho od té chvíle zavřela
doma a obložila peřinami,
aby byl v pořádku a nezkazil
nijak naději nemocnému

pacientovi. Naštěstí se vše
podařilo a všichni jsme to
obrečeli, s nadějí a přáním,
aby se vše povedlo,“ přiznává
paní Iva.
„Darovat krvetvorné buň-

ky zní docela strašidelně, ale
vlastně to nic není a ani to
nebolí,“ usmál David. „Něko-
lik dnů předem jsem byl na
nějakých injekcích, které
měly za úkol vmé krvi na-
množit krvetvorné buňky.
V pondělí večer jsem pak na-
stoupil do nemocnice v Plzni
a odběr probíhal v úterý do-
poledne,“ dodal.
O nějakém strachu ze zá-

kroku vůbec nemluví. Pro-
cedura totiž vypadá jako při
běžném odběru krve. Jen s
tím rozdílem, že jsou jehly
zavedené do žil na obou ru-
kou. Z jednoho vpichu se
krev dárce dostává do sepa-
rátoru, který z ní odděluje
potřebnou část, tedy buňky
schopné sebeobrany. Krev
bez této složky se pak dru-
hým vpichem vrací dárci.
„Odběr trval tři hodiny

amůžete při tom třeba spát,“
připomněl s tím, že za hodi-
nu a půl po odběru už jel do-
mů. David Cacák si vybral
tutomožnost dárcovství,
i když existuje i jiná. Při ní se
odběr tkáně provádí z kostí
a dárce při tom věnuje svou
kostní dřeň.
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DAVIDCACÁK se svou přítelkyní Eliškou Zadákovou při slavnost-
ním ocenění dárců. Foto: archiv Český národní registr dárců dřeně


