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Jaké to je zachránit těžce nemocného?
FIDEL KUBA

z námá hláška z filmu
Vesničkomá stře-
disková zní:
„A když je někdo
jedinej, kdo tomůže

udělat, takmusí!“ Na tuto prů-
povídku vesnického doktora s
tváří Rudolfa Hrušínského si
vzpomněl Ondřej Kuhn z Ost-
ravy, když se dozvěděl o registru
dárců kostní dřeně.
Český národní registr dárců

dřeně a Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně ocenily dárce
kostní dřeně za rok 2021.
V pražskémObecním domě Ce-
nu převzalo cenu celkem
52 dárců z celé republiky.
Deník upozornil žemezi oce-

něnými dárci kostní dřeně z ce-
lého Česka
něnými

Česka
něnými

byli také třimuži z
Moravskoslezského kraje. Oce-
nění převzalMarek Směja z

Opavy, Jan Smělík z Lučiny na
Frýdecko-Místecku aMartin
Šindel
Frýdecko-
Šindel
Frýdecko-

z Příbora.
Galavečera se bohužel ne-

mohl zúčastnit čtvrtý hrdina.
Dvaatřicetiletý Ondřej Kuhn z
Ostravy byl v té době v pracovní
neschopnosti. Deník ho
požádal, aby čtená-
řůmpopsal svou
zkušenost. Jak se
stát dárcem
kostní dřeně a
jaký to je pocit
pomoct ne-
známému těž-
ce nemocnému
pacientovi ?
„Omožnosti da-

rování kostní dřeně a
potenciální záchraně lidské-
ho života jsem se dozvěděl už
předmnoha lety z televizních
spotů, které prezentovaly Český
národní registr dárců dřeně. Do

registru jsem se hned zapsal
společně s kamarádem. Vedla
nás k tomu skutečnost, že pří-
padně jednou budeme schopni
zachránit někoho, komunikdo
jiný pomoci nedokáže. Bylo to
rozhodnutí v souladu hláškou z
mého oblíbeného filmu: „když

je někdo jediný, kdo
může, takmusí!“, po-
psal svůj příběh On-
dřej Kuhn. Byl si
vědom, že regis-
trací nejspíš
všechno skončí.
Existuje jen velmi
malá pravděpo-
dobnost, aby se v
budoucnosti našel pa-

cient se shodnými krev-
ními znaky. Přesto jednoho dne
dostal pozvánku do Plzně, kde
lékaři vyhodnotí jeho zdravotní
stav a podrobně porovnají sho-
du krve dárcovy a pacientovy.

Ondřej Kuhn si uvědomil, že
se z potenciálního dárcemůže
stát skutečnýmdárcem. „ A po
dobrých výsledcích bylo jasno:
VYHOVUJI. Přiznávám, obavy
jsemměl. Snad z bolesti, snad z
aplikacímnoha injekcí růstové-
ho faktoru, ale ani na vteřinu
jsemnezaváhal. Nemohl jsem
tomu člověku vzít jeho šanci. Po
týdnu se vydal opět do Plzně.
I přes obavy, které jsemměl ze
samotného odběru, který pro-
bíhal skrze krevní separátor. Vše
bylo v pohodě. A především
bezbolestně, pouze s lehkým
pocitemnepohodlí. Tuto svou
zkušenost bych chtěl jako důle-
žitý vzkaz předat všembudou-
cím dárcům,“ uza-
vřel Ondřej Kuhn.

Když jste
jediný, kdomá
shodnou krevní

skupinu a stejné znaky
bílých krvinek jako
pacient v ohrožení

života, tak se
„musíte“ stát
dárcem.

Celý text a fotogale-
rie na www.bruntalsky.denik.cz

Škrobárna a lihovar Krnov, s.r.o.

Své písemné přihlášky a profesní strukturované životopisy 
přijímáme osobně, nebo písemně na adrese : 
Škrobárna a lihovar Krnov, s r. o., provoz:

Čsl. armády 921/60, 794 01  Krnov – Pod Cvilínem, 
personální oddělení  p. Šmiřáková: tel.: 554 637 275 

mobil: 723 838 750, nebo elektronicky 
na e-mail: msmirakova@krnovskrob.cz

ŘIDIČ NÁKLADNÍ DOPRAVY

NABÍDKA
PRÁCE

Požadavky:
• vzdělání -střední odborné s výučním listem  
• průkaz profesní způsobilosti řidiče - řidičský průkaz:
• řízení nákladních automobilů – skupina C, C1 
• řízení motorových vozidel s přívěsem – skupina E, E1
• fyzická zdatnost-při rozvozu mouky nakládka a vykládka pytlů
• 5 let praxe v řízení motorových vozidel 
• samostatnost, spolehlivost, schopnost samostatného rozhodování
• zodpovědnost
• práce v jednosměnném provoze na plný úvazek 
• nákladní doprava v rámci ČR 

Nabízíme:
• smlouvu na 1 rok, poté na dobu neurčitou
• stabilní dlouhodobou práci
• nástupní plat od 28 500 Kč do 30 000 Kč
• zaměstnanecké benefi ty 

(stravenky, příspěvek na doplňkové penzijní připojištění)
• výkonnostní a mimořádné odměny
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