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Jižní Čechy Budějovice DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/BudejoviceDnes

TÁBORV osobním životě se jí neda-
řilo, tak se rozhodla, že si náladu
zvedne tím, že pomůže jiným. Lu-
cie Spálenková se proto v roce 2013
přihlásila do registru dárců kostní
dřeně. „A když mi po sedmi letech
zavolali, že jsem vhodným dárcem,
byl to pro mě šok i radost najed-
nou,“ vypráví 33letá zdravotní sest-
ra z Tábora, která letos patřila mezi
dvaašedesát oceněných dárců. Třia-
třicet z nich se zúčastnilo slavnost-
ního ceremoniálu v pražskémObec-
ním domě.

Co pro vás ocenění znamená?
Měla jsem z něj obrovskou radost.
Kdyžmě vybrali, tak to byla promě
veliká pocta.

Důvodem rozhodnutí člověka
darovat kostní dřeň bývá často
onemocnění v rodině. Bylo to
u vás podobně, nebo vásmotivo-
valo něco jiného?
V rodině naštěstí onemocnění, kte-
ré by vyžadovalo transplantaci kost-
ní dřeně, nemáme. Umě to bylo tro-
chu jinak. Tenkrát se mi úplně ne-
dařilo v osobním životě. Proto jsem
potřebovala udělat něco hezkého,
aby se ten stav tak nějak vybalanco-
val. Tak jsem se jednoho večera po-
dívala na internet, přihlásila jsem
se jako dárkyně a bylo to. A protože
jsem zdravotní sestra, pomáhat
druhým je svým způsobem i moje
poslání.

Jednou z podmínek stát se dár-
cem je věk od 18 do 35 let. V koli-
ka letech jste se pro dárcovství
rozhodla vy?
Tenkrát, když jsem se přihlásila, mi
bylo 25 let.

Kolik už jste absolvovala odbě-
rů?
Právě ten jeden, kvůli kterému mi
zavolali v roce 2020.

Případnédárcemůže odradit bo-
lestivost odběru, která je všeo-
becně známá. Jde o klasický od-
běr z pánve pod narkózou. Často
ale nevědí o druhé možnosti
přes takzvaný separátor, ten je
velmi podobný odběru plazmy.
Na kterém odběru jste byla vy?
Byla jsem na separaci, ale měla
jsem možnost si vybrat. Dárcovské
centrum, kde jsem byla na odběru,
také upřednostňovalo separaci. Ale
to jsem se dozvěděla až později po
svém rozhodnutí.

Jak potom samotný odběr vypa-
dá? Jak dlouho trvá?
Pokud si člověk vybere separaci,
je nutné nechat si v nemocnici

aplikovat speciální injekce. Po
těch se vyplaví kmenové buňky
z kostní dřeně do krve. Následně
jsem ještě dostala další čtyři injek-
ce domů, které jsem si měla ne-
chat píchat v nějakém zdravotnic-
kém zařízení. Ale protože jsem
zdravotní sestra, zvládla jsem to
sama. (směje se)Na poslední injek-
ci už jsem potom nastupovala do
nemocnice. To bylo přes noc, pro-
tože na odběr jsem měla jít hned
ráno. Při té separaci, která trvá asi
čtyři hodiny, to je tak, že vám na-
píchnou obě ruce. Zavedenými ka-
nylami proudí krev do separáto-
ru, který dokáže oddělit krvetvor-
né buňky od ostatních, následně
se krev vrací zpět. Po odběru jsem
pak v nemocnici zůstala přes noc
ještě do druhého dne.

Je přednímaponěmpotřebado-
držovat nějaká omezení či dopo-
ručení, například přijít nalačno,
dieta před odběrem?
Dieta není potřeba žádná. U žen je
jediné omezení – že nesmí otěhot-
nět nějakou dobu před odběrem
a po něm. Takže ještě než jsem jela
na odběr do nemocnice, kvůli to-

muhle mi volali. Domů jsem dosta-
la i těhotenské testy, výsledky jsem
pak musela hlásit. Před odběrem
kostní dřeně jsem musela jít ještě
na krevní odběry. Jedny mi udělali
na transfuzní stanici v Českých Bu-
dějovicích. Ty měly upřesnit, jestli
jsem vhodný dárce. A potom jsem
jela ještě na další do dárcovského
centra v Plzni. Odkud jsem si pak
přivezla ty injekce domů. To bylo
necelýměsíc před tím velkým odbě-
rem.

Bylo při vlastním odběru naopak
něco, co vám bylo příjemné?

K odběru jsem dostala „svoji“
sestřičku. Ta byla velmi příjemná.
Pořád zamnou chodila, kontrolova-
la, jakmi je, jestli něco nepotřebuji.
To bylo určitě veliké plus. Celý per-
sonál plzeňské nemocnice, kde mi
odběr prováděli, byl velmi vstřícný
a ohleduplný. Po těch injekcích je
samozřejmě člověku trošku nevol-
no. Dostaví se jakoby chřipkové pří-
znaky a bolí kosti. Ale to při odběru
postupem času odezní.

Jak často můžete odběry absol-
vovat?
To upřímně vůbec netuším. Tam je
důležité, aby došlo ke shodě (shoda
transplantačních znaků u dárce
a pacienta – pozn. red.), kvůli které
pak dárci volají a zvou ho na odběr.
Jak jsem říkala, mne kontaktovali
až sedm let po registraci.

Musela jste po odběru nějak více
pečovat o svou regeneraci?
Dostala jsem ještě žádanky na odbě-
ry krve, na které je nutné chodit po
dobu dalšího roku. Z transfuzní sta-
nicemi pak vždycky zavolali, zepta-
li se, jestli jsem si došla na odběr,
případněmi ho připomněli. Výsled-

ky jsem jim pak vždycky obratem
posílala.

Dárcem by měl být zdravý člo-
věk, který neprodělal žádné zá-
važné onemocnění a dloudobě
neužívá žádné léky. Jakým způ-
sobem pečujete o své zdraví,
abyste mohla dřeň darovat co
nejdéle?
To je taková záludná otázka. (směje
se) Myslím, že nijak zvlášť. Asi jako
většina se snažím zdravě žít a jíst.
Není to o tom, že bych se nějak víc
kontrolovala. Ono se všechno stej-
ně pak kontroluje právě z těch krev-
ních odběrů.

Setkala jste se na slavnostním
ocenění dárců s člověkem, který
dostal vaši kostní dřeň?
Nesetkala. Ale od paní, které moji
kostní dřeň transplantovali, jsem
dostala dopis s poděkováním. Amu-
sím přiznat, že to byl asi jeden z nej-
hezčích okamžiků v mém životě.
Když vám někdo napíše, že jste mu
zachránil život a jak vám děkuje, to
simyslím, že je asi to nejlepší oceně-
ní, co může být.

Kostní dřeň můžete darovat do
35 let. Plánujete, že byste pak da-
rovala třeba krev nebo plazmu?
Samozřejmě. Na druhou stranu si
myslím, že i moje povolání je něja-
kým způsobem prospěšné. Ales-
poň se o to snažím. A pokud mě do
pětatřiceti znovu osloví a můj zdra-
votní stav mi to dovolí, určitě bych
na odběr dřeně šla ráda znovu.

Dárců je stále nedostatek, co by
podle vás pomohlo k získání je-
jich většího počtu?
Myslím si, že to mohou být právě
rozhovory s dárci, kteří už mají od-
běr za sebou. Poté, co jsem svým
přátelům vyprávěla, jaké to bylo,
jaké byly moje pocity a dojmy, ně-
kolik z nich řeklo, že by do toho šli.
Některým z nich už bylo bohužel
přes 35 let, ale je jich i několik, kteří
se opravdu přihlásili. Z toho mám
velikou radost.

Máte nějaký vzkaz pro případné
nové dárce kostní dřeně, kteří
třeba stále váhají?
Neváhejte a určitě do toho jděte.
Protože ten pocit, že někomu po-
můžete, za to rozhodně stojí. Já
sama jsem byla z děkovného dopi-
su, který mi za čas po odběru při-
šel, velice dojatá. Několikrát jsem
ho četla, několikrát jsem se při tom
rozplakala. Takový pocit je prostě
nenahraditelný.

Andrea Vašáková
redaktorka
MF DNES

ČESKÉ BUDĚJOVICE Hokejisté
českobudějovického Motoru hlásí
novou posilu. Smlouvu do konce se-
zony podepsal 28letý kanadský za-
dák Stuart Percy.
Bývalý mládežnický reprezentant

byl v roce 2011 draftovaný do NHL
hned v prvním kole Torontem, kde
se však do kádru nikdy stabilně ne-
prosadil. Nakonec v NHL odehrál
jen 12 utkání a většinu času strávil
v nižší AHL. Naposledy působil
v týmu Vaasan Sport v nejvyšší fin-
ské soutěži. „Museli jsme reagovat
na nečekaný konec Conora Allena.
Stuart je hodně ofenzivně laděný,
ale měl by nám samozřejmě pomoci
i směrem dozadu,“ uvedl generální
manažer Stanislav Bednařík. (pkj)

TÁBOR Silný tým neprohraje tři-
krát za sebou, zní známá sportovní
pravda. Fotbalisté druholigového
Táborska naposledy ukázali, že by
toto označení snesli. Po dvou poráž-
kách totiž přehráli poslední Třinec
3:0 a v tabulce jsou šestí.
„Byl to pro nás velmi důležitý

zápas. Zvládli jsme ho a teď už mů-
žeme říct, že jsme do sezony vstou-
pili velmi dobře. Obzvlášť s losem,
který jsmeměli,“myslí si trenér Mi-
loslav Brožek.
Aby se Jihočeši na podobných po-

zicích udrželi, budou muset zvlád-
nout i další utkání. „Čekají nás Opa-
va, Chrudim a Jihlava, což jsou cel-
ky ze středu tabulky, a tím pádem
i naši konkurenti. Tam se ukáže,
jak jsme na tom,“ tvrdí.

Dnes od 15 hodin se Táborsko
představí na hřišti Opavy. Tamá po
sedmi kolech osm bodů a je desátá.
Exligový celek ale určitě myslí výš.
„Jejich ambice jsou větší. Ale pořád
je odehráno jenom několik kol. Bu-
dou nás chtít porazit a dostat se na-
horu. My se naopak budeme snažit
překvapit a odvézt si domů nějaké
body,“ plánuje Brožek.
Jeho mužstvu se ustálila sestava.

Teď do ní však bude muset kouč
sáhnout. Kvůli žlutým kartám ne-
mohou hrát Roman Holiš a Adam
Provazník. „K tomumáme ještě ně-
jaká zranění. Řešíme, koho vzít na
lavičku. Sestava bude jiná, ale už
v předchozích zápasech jsme uká-
zali vnitřní sílu mužstva. Věřím, že
to zopakujeme,“ uzavírá. (pkj)

JIŽNÍ ČECHY Sedm zápasů, sedm
výher, skóre 24:6. Tak vypadá skvě-
lý vstup fotbalistů Lomu do sezony.
Celek z obce u Tábora tak kraluje di-
vizní skupině A. „Jsme samozřejmě
spokojení, ještě jsme neztratili ani
bod. Ale poslední čtyři zápasy jsme
vyhráli o gól, vývoj jsme několikrát
otáčeli a navíc jsme kromě Petřínu
Plzeň nastoupili proti týmům ze
spodní poloviny tabulky,“ popisuje
šéf klubu Petr Kolář.
Jeho celek posílili z druholigové-

ho Táborska zkušení Martin Kučera
se ZbyňkemMusiolem, kteří doplni-
li už tak silný kádr. Lom tak právem
patří mezi hlavní favority na po-
stup do ČFL. „Nepřeceňujeme to,
je to jenom sedm kol. Teď nás čeka-

jí dvě derby, pak máme Mariánské
Lázně, jedeme na Dynamo a hostí-
me Přeštice. Pak se uvidí, jak jsme
na tom,“ nepředbíhá.
Právě zítřejší souboj Lomu v der-

by proti Soběslavi bude od 15.30 ho-
din šlágrem kola. Potká se první
s pátým celkem tabulky. Střetnou
se i další dvě jihočeská mužstva.
Čtvrtá záloha budějovického Dyna-
ma vyzve dnes od 10.30 hodin na
Složišti Jindřichův Hradec, za který
v předminulém duelu nastoupil
brankář Jaroslav Drobný. Vylouče-
ný není ani jeho start proti klubu,
za který ještě v minulé sezoně chy-
tal. Slušně jsou na tom i šesté Kato-
vice, které dnes od 15.30 hodin při-
vítají v tabulce třináctý Cheb.

Fanoušci jihočeských divizních
klubů tak musí být při pohledu na
tabulku spokojení. Čtyři celky z kra-
je jsou v elitní šestce, Jindřichův
Hradec klesl po dvou prohrách na
desáté místo.
Daří se také Písku ve třetí lize.

Mužstvo trenéra Milana Nouska je
čtvrté a na vedoucí Králův Dvůr
ztrácí čtyři body. Dnes ho čeká dal-
ší souboj. Páteční večerní termín
tentokrát nahradí sobotní dopoled-
ne. Písečtí od 10.15 hodin vyzvou
pražský Motorlet, který získal jen
o bod méně a je pátý. Jihočeši bu-
dou chtít navázat na poslední dob-
ré výsledky proti tomuto soupeři,
kterého doma porazili v posledních
pěti utkáních. — Pavel Kortus

Dopis od paní, které pomohla
moje kostní dřeň, mě dojal

Sestřička v nemocnici „Pokudmědo pětatřiceti znovu oslo-
ví amůj zdravotní stavmi to dovolí, určitě bych na odběr šla
ráda znovu,“ říká Lucie Spálenková, která kostní dřeň darova-
la už v roce 2020. Foto: David Peltán

Allena nahradí
v obraně další
zámořský bek

Ukázali jsme vnitřní sílu,
chválí si trenér Brožek

Stoprocentní Lom vyzve v derby
Soběslav, Dynamo B čeká Hradec

Táborská
zdravotní
sestra Lucie
Spálenková
vypráví, proč
se rozhodla
darovat kostní
dřeň. Těší ji, že
se do registru
přihlásili i její
známí.

Fakta
Dárcovství kostní dřeně

V Čechách má poměrně dlouhou
tradici. Od roku 1992, kdy byl Cen-
trální registr dárců kostní dřeně zalo-
žen, aktuální statistiky evidují
100 375 registrovaných dárců a 828
úspěšných odběrů. Svých dárců si
velmi váží a pravidelně je oceňuje.
Posledního slavnostního ceremoniá-
lu v pražském Obecním domě se
účastnila i zdravotní sestra z tábor-
ské nemocnice Lucie Spálenková.


