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Dopis
předsedy
nadace
Vážení přátelé, dámy
a pánové,
před 15 lety jsme začali společně zakládat
registr dárců kostní dřeně. Dnes tento registr
eviduje bezmála 32 000 dobrovolných dárců
a umožňuje ročně téměř sto nepříbuzenských
transplantací, dříve prakticky nedostupných.
Provozuje evropsky akreditované laboratoře,
špičkovou technologií je napojen na mezinárodní síť mnoha desítek podobných registrů celého
světa. Stal se mezinárodně uznávanou
a respektovanou organizací, která jako čtvrtá na
světě obhájila v roce 2005 akreditaci Světové
asociace dárců dřeně (po registrech v Anglii,
Francii a USA). Děkujeme vám – bez vaší
pomoci by to vše bylo nemožné.
Před 7 léty jsme začali snít o výstavbě multifunkčního zařízení pro nemocné, které umožní
pacientům a jejich rodinám ubytování
v blízkosti transplantačního centra, následné
rehabilitační programy, právní, sociální, psychologické a jiné poradenství, a zároveň bude
zázemím pro všestranné vzdělávací a kulturní
akce. Léta jsme společně šetřili, před 3 roky
začali připravovat projekt, před 2 roky stavět.
Letos v létě jsme centrum slavnostně otevřeli,
ubytovali rodiny prvních nemocných a zorganizovali první semináře. Děkujeme vám – bez
vaší pomoci by ani tento projekt nebyl uskutečnitelný.
Kdysi jsme společně začínali prakticky z ničeho.
Dnes za námi stojí pevný, fungující, mezinárodně uznávaný a dobře sloužící program, v jehož
další životaschopnost pevně věříme. Dokonce
sníme dál. Za 15 let získaly nadace i registr
nejen mezinárodní respekt, ale i velice cenné
kontakty v řadě špičkových medicínských center
celého světa. Díky nim – a za předpokladu trvání vaší přízně – budeme schopni vytvořit další
dlouhodobé programy na podporu kvalitního
výzkumu zhoubných chorob krvetvorby a jejich
léčení. Rádi bychom věřili, že dosavadní činností si nadace podrží vaši důvěru a že i tento
sen se s vaší laskavou pomocí stane skutečností.
S úctou, upřímnými díky a přáním všeho
dobra do nového roku Váš

U PRAMENŮ * * * *
Centrum pro nemocné
v Plzni ožívá.
Děkujeme!
Čtěte na str. 2

dál čtěte:
Pomoci dál nemůže být snazší!

Noví zachránci životů
Příběhy nemocných
Pomáhají velcí i malí
Zveme Vás
Přispějte formou dárcovských SMS.

DMS KOSTNIDREN
MUDr. Vladimír Koza
předseda správní rady nadace
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Ze 30Kč za odeslání DMS obdrží program transplantací 27 korun.
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www.darcovskasms.cz

Pětistá transplantace brzy po Novém roce
Český národní registr dárců dřeně,
budovaný s vaší pomocí od léta 1992,
představuje po patnácti letech organizaci,
kterou uznává celý svět. V počtu odběrů
svých dárců k počtu obyvatel země se
řadí na samou špičku mezinárodních žebříčků. Jako čtvrtý ze všech 59 dárcovských registrů ve 43 zemích obhájil už
v roce 2005 prestižní akreditaci Světové
asociace dárců dřeně WMDA a stal se tak
vzorem a příkladem nově se tvořících dárcovských registrů v mnoha jiných státech.

Ze stejných důvodů byl také nominován
jako školící centrum v rámci tzv. „outreech“ programu pomoci zdravotnictví v rozvíjejících se zemích.
Na konci roku 2007 se počet registrovaných dobrovolných dárců ČNRDD blíží
číslu třiceti dvou tisíc. Koordinační centrum ČNRDD řešilo v letošním roce vyhledávání vhodného dárce pro další stovky
nemocných. Za prvních deset měsíců
letošního roku se díky ČNRDD realizova-

Český národní registr dárců dřeně: bilance do října 2007

lo dalších 70 záchranných transplantací
v České republice i v zahraničí, nejméně
deset jich proběhne ještě do konce roku.
Uskutečnění pětisté nepříbuzenské transplantace prostřednictvím ČNRDD očekáváme v průběhu ledna či února příštího
roku.
Tyto výsledky jsou především vaše
zásluha, a samozřejmě i zásluha všech
obětavých pracovníků dárcovských center
ČNRDD, laboratoří, transfúzních stanic,
mnoha českých zdravotnických zařízení i
pacientských organizací. Díky tomuto programu, který vzešel ne z rozhodnutí státních orgánů, ale ze vzájemné pomoci statisíců nezištných lidí našeho národa, má
Česká republika právem čím se chlubit.
Díky vám všem dostávají dnes a denně
naději těžce nemocní lidé u nás i na celém
světě. Děkujeme vám všem z celého
srdce. Vytrvejte s námi!

Centrum pro nemocné U PRAMENŮ od léta slouží
Dlouhodobé plány, o kterých jsme vám
opakovaně referovali, se letos v létě staly
skutečností. Multifunkční centrum v Plzni
U PRAMENŮ, které se stává zázemím
pro nemocné a jejich rodiny, zároveň ale
také osvětovým střediskem k pořádání
různých vzdělávacích a kulturních akcí,
bylo 30. července 2007 slavnostně otevřeno. Otevírací slavnosti se zúčastnili
nejen zástupci významných sponzorů a
představitelé města, ale také řada vyléčených pacientů a nadačních spolupracovníků. Přípitek na zdar další činnosti centra
pronesla patronka nadace paní Jiřina
Jirásková, jeho budoucí práci požehnal
plzeňský biskup Mons. František Radkovský, který také vysvětil v objektu rekonstruovanou historickou kapličku.
Co od té doby centrum nabízí?
Od prvního dne hlavně potřebné zázemí pacientům, podstupujícím transplantace dřeně a náročnou hematoonkologickou léčbu v sousední fakultní nemocnici.
Během několika měsíců s vděčností využily bezplatné ubytování a hotelové služby rodiny prvních dvou desítek hospitalizovaných pacientů.
„Jsme opravdu šťastní, že tady ta možnost je“, svěřil se manžel mladé transplantované pacientky ze Slovenska.
„Neumím si představit, jak by to vypadalo, kdybych si tu měl všechno platit. I tak

je to pro naši rodinu veliká zátěž, cesty,
telefony a všechno kolem. Nebýt téhle
nabídky, nevím, kdy bychom se mohli se
ženou vidět. Je statečná, ale dva měsíce
na izolaci, když jí není dobře, to se dá
těžko líčit...“
O letošních Vánocích rezervuje hotel
rodinám nemocných celou svou kapacitu. V ostatních měsících nabídka volných
pokojů pro veřejnost pomáhá finanční
soběstačnosti centra. Konaly se zde
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první semináře a akce. U Pramenů vyvěrá naděje, pomoc, vzdělání, kultura,
všechno hezké.
Otevřením centra plány nekončí. Před
nadací stojí rozjezd plánovaných rekondičních programů a poradenství, na které
čeká mnoho nemocných. Připravujeme
vzdělávací akce pro lékaře, další zdravotníky i veřejnost. První etapa byla zdárně dokončena, věříme ve Vaši přízeň
i v krocích dalších.

Noví zachránci životů
Mgr. Martin Bařinka (40)
advokát, Brno.
„Být v registru nic nestojí, je to
jenom příležitost zachránit
někomu život a ještě k tomu
s relativně malou námahou.
Není důvod říci ne. Já jen dal
co bylo třeba, další osud si ten člověk už musí
vybojovat sám.“
Jaroslav Buchtela (27)
Třebíč, manipulant firmy
Mann+Hummel CZ s.r.o., dárce
krve.
„Zapsal jsem se na transfúzní
stanici a když jsem se jednou
rozhodl, nikdy bych necouvl.
Bude-li příležitost, půjdu klidně znovu.“
František Hanus (23)
z Rané u Hlinska, student
pedagog. fakulty v Hradci
Králové.
„Na střední škole nám o dárcovství přednášel učitel
Občanské nauky, do registru
pak vstoupila skoro celá naše třída. Když mě teď
volali, věděl jsem okamžitě, že odběr přijmu.
Není čeho se bát, doopravdy.“
Petr Hroch (32)
z Olomouce, technik radiokomunikací ČD Telematica, dárce
krve.
„Jsem rád, že jsem mohl někomu pomoci, nelituji. Člověk si
dřív ani neuměl představit, co
podstupují ti nemocní. Pro mě to byl víceméně
odpočinek a dobrá zkušenost.“
Martin Huráň (33)
z Pernštejna nad Ohří,
technik Kyocera Solar Kadaň,
dárce krve.
„Já rád pomůžu, beru to jako
normální věc. Je to jen taková
malá bolest, jako po modřině.
Hlavně ať to vyhraje ten můj človíček, ať kouká
bojovat.“
Martin Klejch (32)
soukromý zedník z České
Třebové, dárce krve.
„Pomoc druhému je to nejlepší, co člověk může udělat.
Jsem rád, že jsem si to
vyzkoušel, aspoň můžu říct
ostatním, že to fakt nic není. Zuby bolí víc.“
Jaroslav Kolesnikov (31)
truhlář z Radče u Trutnova,
dárce krve.
„Hodně lidí mi říkalo, že jsem
blázen, ale já jsem si to od
nikoho rozmluvit nedal. Někdo
to přece udělat musí, když je
třeba. Trochu to bolí, to je pravda, ale čekal jsem
to horší. Nemůžete se přece dívat jenom
na sebe.“

Josef Krchňáček (48)
analytik software TESCO SW
a.s. Olomouc, dárce krve.
„Dávám krev i plasmu a tohle je
jen další krok. Člověk tím
pomůže a to je důležité. Kdyby
se příležitost opakovala, myslím že váhat nebudu.“

Petr Páč (40)
z Havířova, elektrikář na šachtě, dárce krve.
„V Ostravě mám už nějakých
60 odběrů krve a tohle mě taky
potěšilo, aspoň vím, že jsem
zdravý. Není čeho se bát.
Hlavně ať se daří i tomu pacientovi.“

Jiří Kříž (28)
referent prodeje náhradních
dílů Škoda Auto Mladá
Boleslav.
„Mě oslovila před pěti lety kampaň v televizi. Myslím, že přihlásit by se mohl každý, kdo je
zdravý. Z darování mám dobrý pocit. Co jsou
naše starosti proti těm, které mají ti nemocní?“

Jiřina Pešová (23)
studentka geografie a meteorologie Univerzity obrany v Brně,
dárkyně krve.
„Já se hlásila už na gymnáziu
v Plzni, pomáhala jsem i se
sbírkami. Nejde o nic jiného než
trochu ubrat ze svého pohodlí. S tím, co prožívají
nemocní, to nejde srovnat.“

MUDr. Ondřej Kubal (31)
lékař – internista nemocnice
v Českém Krumlově, dárce
krve.
„Jsem rád, že tím krokem
mohu dát někomu naději.
Kdyby podobnou věc potřeboval někdo z mých blízkých, také bychom byli
vděčni za pomoc kohokoliv, kdo by ji mohl dát.“

Ing. Jana Řezníčková (37)
vedoucí střediska Oblastní
charity Červený Kostelec, dárkyně krve, krevních kmenových
buněk a nyní i dřeně.
„Já na tom nic odvážného nevidím. Je to hezký pocit, takový
čistý: dáváte a nečekáte nic nazpátek. Pro mě
každopádně milý zážitek.“

Zbyněk Motyčka (33)
z Frýdlantu, revizní technik
protipožárního servisu Liberec,
dárce krve.
„Netušil jsem, že mě taková
příležitost potká, ale je to dobrý
pocit. Kdyby už člověk nic jiného v životě neudělal, tak tohle za to stojí. Jen ať
to tomu nemocnému vyjde.“

Libor Slavík (46), modelář
Barum Continental, s.r.o.
Otrokovice, dárce krve.
„Zlé nemoci mohou potkat kohokoli, v každém věku. Dát někomu šanci vrátit se zpět do normálního života je příjemný pocit.
Moc přeji všem, aby se uzdravili.“

Marek Ovečka (35)
technik RWE – JMP a.s.
Kroměříž.
„Přihlásil jsem se před patnácti
lety a už tehdy mi to přišlo
úplně samozřejmé. Loni hledali
dárce pro mého synovce a
čekání, než se někdo našel, bylo hodně zlé. Teď
zas mohu dát já šanci někomu jinému.“

Ing. Petr Vopat (36)
z Litvínova, obchodní manažer
Telefónica O2 Czech Republic,
a.s.
„Krev dávám léta a díky tomu
jsem vstoupil i do registru. Je-li
někdo jediný, kdo v určité chvíli
může pomoci, tak prostě musí. Můj odběr je jen
první krok, zbytek musí vybojovat ten nemocný.
Držím mu palce.“

Z Barumu Continental už počtvrté
Zdá se skoro neuvěřitelné, že z jednoho
výrobního závodu se čtyřmi a půl tisíci zaměstnanci podstoupil odběr svých krvetvorných
buněk k transplantaci neznámému pacientovi
už čtvrtý dobrovolný dárce. Že by tu snad statistiky neplatily? Nebo jde o podnik s výjimečnou lidskou solidaritou? Pravda bude nejspíš
to druhé.
V rámci kampaní přímo v otrokovickém
závodě Barum Continental, s.r.o. vstoupilo do
databáze dárců už kolem pěti set zaměstnanců, tedy téměř všichni, kdo splňovali věková a
zdravotní kritéria. Za první náborovou akcí
před deseti lety stál příběh konkrétního nemocného chlapečka, později dalších dětí a dokonce i nemoc kolegy. Také ale mimořádná podpora vedení podniku, dárcovských center ve
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Zlíně a v Olomouci a především práce obětavých pracovníků v osvětě. To vše se nyní zúročuje.
Děkujeme za váš dar života, Karle Špačku,
Ivane Sovadino, Miroslave Kubo, Libore
Slavíku. Kdo bude další?

Otrokovice

Bojoval jsem pro svou dcerku. Teď mohu i za jiné.
„Dostával jsem speciální králičí protilátky, spoustu dalších léků, krví, destiček, šel jsem z jedné
horečky do druhé, měsíce v nemocnici. Naši byli
moc stateční, nedávali přede mnou nic znát, i když
doma bylo všechno vzhůru nohama. Já se držel
nejvíc kvůli naší malé. Jak by jí bylo, v deseti letech
zůstat bez táty?“

Že by měl být na smrt nemocný, nechtěl nikdo
uvěřit. Takový chlap jako hora! Dříč, bezvadný
táta… Po vyučení založili s bratrem v Sokolově
vlastní firmu, zaměstnávali lidi na stavební a výkopové práce, práci se dařilo. Josef byl samý sval,
trénoval, hrál fotbal. Najednou to nějak nešlo…
„Začala mi ubývat síla, byl jsem zadýchaný,
nemohl jsem uběhnout kolečko, pak už ani vyjít do
schodů. Bušilo mi srdce, bolely svaly, na kůži se mi
vysypaly divné flíčky. Říkal jsem si, co se to děje?
Ani u doktora nevěděli, snad že nějaká vyrážka
z mýdla nebo že jsem něco snědl. Držel jsem týdny
dietu, ale místo aby to bylo lepší, bylo stále hůř. Až
jsem začal omdlévat, na pohotovosti mi prvně vzali
krev a bylo to. Už mi ani nedovolili vstát a šupem
do Plzně. Když jsem viděl, že jedu na onkologii,
bylo mi jasné že je zle.“
Horší než leukémie
Těžká aplastická anémie, nemoc, kdy se kompletně zastaví tvorba krvinek, nepatří mezi nádory,
léčí se ale často hůř než leukémie. Pokud nezaúčinkuje tzv. imunosuprese, kombinace drahých
léků k ovlivnění agresivní reakce proti vlastním
kmenovým buňkám krvetvorby, je stav dlouhodobě
neudržitelný. Transplantace, nebo…

Jak se hledá dárce
Josef sám pochází ze šesti dětí, další příbuzní
se počítají na desítky. Přesto se mezi nimi vhodný
dárce nenašel, náhoda chodí zvláštními cestami.
Rodina obětavě napnula síly. Maminka a strýček
zmobilizovali a přivedli do registru ke stovce romských dárců z řad svých známých ze Sokolovska
a z Moravy, sestry zapojily romská média a televizi. Stále nic. I v zahraničních registrech to vypadalo beznadějně. Neuvěřitelný zázrak přišel v hodině
dvanácté: jediný dostupný dvojník na celém světě
v sousedním Německu.

nebo vir, dodneska to
úplně nechápu. Operovali mě, ale měl jsem to
tam nějaké hodně špatné, manželce řekli, že
se už nikdy na nohy
nepostavím. Byla hrdinka, neřekla mi to. Až po
čase, kdy se mi nohy
zas pohnuly. Nebýt
našich, snad jsem to
vzdal. Manželka tu bydlela na hotelu, chodila za
mnou, cvičila se mnou. Trvalo měsíce, než jsem
s pomocí dokázal vstát a udělat pár kroků.“
Teď je řada na nás
„Romských dárců je málo, bojí se. Těžko to
někomu mít za zlé, nic o tom nevědí. Z naší rodiny
jsou v registru všichni, sestru dokonce už pro něko-

Kde se berou síly
„Bylo to obrovské štěstí, víc než si kdo umí představit. Úleva a štěstí, strašně moc. Na sebe člověk
v tu chvíli ani nemyslí, spíš na ty svoje doma, aby
je ještě stihl zabezpečit, hlavně dcerku. Bojoval
jsem, i když transplantaci jsem měl dost zlou. Cizí
krvinky si ve mně nechtěly zvyknout, bránil se celý
organismus, po lécích jsem zeslábl a otekl. Sotva

ho vybrali. Kdyby v té době právě nenosila miminko, na odběr šla a ráda, těšila se. Ale není všem
dnům konec, příležitost se bude určitě opakovat.
I dcera Michalka se do registru chystá, jen co jí
bude osmnáct – za 3 roky. Máme co vracet, pomůžeme zas dál, jiným. Všichni si musíme pomáhat,
Romové v tomhle zvlášť. Jen musí vědět jak.“

to začalo být lepší, přišly problémy se zády. Bolest,
bolest, pak jsem ze dne na den ochrnul od pasu
dolů – zhroutily se mi obratle, snad nějaký bacil

Josef Mirga se svou rodinou a několika dalšími
romskými pacienty prošli školením a začínají pracovat jako osvětoví pracovníci při náboru dárců ve
svém národě. O úspěchu jejich práce nepochybujeme.

Osud nám dopřál žít – děkuji!
„Snad Pán Bůh chtěl, abych tady zůstala – ne
kvůli mně samotné, ale kvůli dětem, mamince
a hlavně kvůli manželovi, abych mu mohla ještě
pomáhat.“

Helena tvrdí, že celý život neznala, co je nemoc.
V mládí sportovkyně, vychovala dvě děti, kromě
náročných povolání si vždycky našla čas ještě na

koníčky, ruční práce, zahradu, po padesátce ve
všem stále „jako vítr“...
„Když jsem šla na běžnou prohlídku, ve snu by
mě bylo nenapadlo něco zlého, únavu jsem přičítala změně zaměstnání. Když mi přišel druhý den
domů telegram a do telefonu nechtěl nikdo nic říct,
tušení se dostavilo.“ Leukémie. Rána z čistého
nebe. Chemoterapie.
„Já to nesla lépe než manžel. Byla jsem vždycky odolná, děti už byly v tu dobu zaopatřené… On
se trápil za mě, denně za mnou jezdil, i když sám
není zdráv. Skoro ho to vzalo – k astmatu
a Parkinsonově nemoci ještě infarkt.“ Najednou
byli v nemocnici oba. Štěstí, že osud nebyl tak zlý.
„Po dvou chemoterapiích mi našli dárce a
navrhli transplantaci. Jak nesouhlasit, když tu
byla šance? S vděčností jsem přijala. Můj dárce
mi dal novou naději, naději na nový život. Slova
na poděkování nestačí. Dostanete-li takový dar,
musíte bojovat.
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Zvládli jsme to, já i doma. Na mém uzdravování má velkou zásluhu moje maminka. Bude jí
osmdesát, ale takovou vůli a energii jen tak nenajdete. Povzbuzovala mě, jezdila k nám, honila mě
do jídla, ostatně celá rodina dělala bez rozdílu
totéž.
Dva roky po transplantaci jsem zdravá, jen takovou výdrž ještě nemám. Ale kam spěchat? Doma
stačím všechny práce, manželovi pomůžu, chodíme spolu, šiju, háčkuji a pletu pro radost, mám své
kytičky, těším se z vnoučat, připravuji Vánoce – dál
společné! Děkuji.“
Helena.

Ani ve snu by mě nenapadlo vzdát se...
se to nějak samo spraví. Nespravilo.
O tom hrozném víkendu jsem pomýšlela
na závěť, nevěděla jsem co bude. Ale
hlavně udílela pokyny, co zařídit, holky ani
nevěděly, jak platit inkaso.

„Jak jsem se k leukémii dostala, jsem do
dneška nepochopila a kdyby se mi někdo
zeptal, jak se projevuje, řeknu, že nevím.
Vždycky jsem byla zdravá – až moc,
nikdy jsem vážně nestonala. Můj veliký
koníček, přímo kůň na celý život jsou zvířata. Od 13 let chovám psy, vychovávám
štěňátka, jezdím s nimi na výstavy.
Vystudovala jsem vysokou školu veterinární, pracovala v různých funkcích pod
okresní i krajskou veterinární správou,
naposledy jako soukromý veterinární
lékař se specializací na chov prasat a
zároveň s ordinací pro malá zvířata. Jako
rozvedená vychovávám dvě dcery, teď už
obě studentky. Když jsem loni v lednu

Transplantace
S chemoterapií se smíříte, ať chcete
nebo ne. I se vším pícháním, odebíráním,
nakonec přežít se to dá. Znám větší
bolest než odběr dřeně nebo kanyla,
třeba zuby. Jen transplantaci jsem se
chtěla raději vyhnout, z dostupných informací jsem nabyla dojmu, že ji může přežít málokdo. Dárce mi sice našli hodně
brzy, ale statistiky mě dost vyděsily, ať mi
kdo vysvětloval, co chtěl. Byli jsme
domluveni na třech chemoterapiích a
dost. Po druhé se mi ale vůbec nespravovaly krvinky, přijímali mě znovu s horečkami a pan primář mě postavil před hotovou věc – že z odborného hlediska vidí
transplantaci jako lepší způsob. Odporovat byl nesmysl, vždycky jsem věřila
lékařům, že rozhodnou, jak tomu nejlíp
rozumí. A že to zvládnu. Nikdy, ani ve snu
by mě nenapadlo, abych něco vzdala.
Zabrat to dá a já asi nebyla ani nijak
vzorný pacient, ani kouřit jsem nepřestala, jen na dva týdny, co nešlo vylézt
z postele. Samotná transplantace nic
není, až po ní je zle. Pusa samé afty, ani
sliny nešlo polknut, natož něco k jídlu.

Úplně jsem se odnaučila jíst, za rok jsem
sundala 28kg, kůže o číslo větší. Žádná
bolest, jen únava, pár schodů nahoru
obrovský problém.
Snad nejhorší bylo, že sto dní po výkonu pro mě byla tabu moje smečka,
8 psů – velký retriever a sedm mazlíků,
desetikilových mopsů. Stoprvní den jsem
nazula holínky, pláštěnku a šla venčit.

Teď už začínám být v pohodě, i když
jsem zatím nepřibrala ani deko. Podle
odborníků nemám žádné komplikace,
darovaná dřeň funguje a tělo proti ní ani
po vysazení léků nebojuje. Chce to jen
čas a pevné nervy. Už se pomalu těším
do práce.
Mému dárci? Tomu bych nejradši skočila kolem krku a dala pěknou pusu – kdyby
to šlo. Vždyť mě zachránil. Ale snad se to
někdy povede a budu ho smět poznat.
I naše holky se už zaregistrovaly. Jak
jinak to oplatit? Dík za nový život.“ Jana.

Vděčnost neznámému člověku
dostala chřipku se čtyřicítkami, jako
správný podnikatel jsem šla čtvrtý den do
práce. Že jsem další měsíce zhubla pět
kilo, to mi spíš vyhovovalo. A nějaké modřiny? Ty jsem měla vždycky, patří k profesi. Když se o vás opře třímetrákové prase
a chce se podrbat, jak to má dopadnout.
Jestli byla nějaká navíc…
Nejhorší víkend v mém životě
Loni v březnu jsem si jen tak zašla na
preventivní prohlídku, dlouho předtím
jsem nikde nebyla. Byl pátek, ráno jsem
byla na odběru a v poledne volali, že něco
není v pořádku. Dostala jsem do ruky
výsledky z laboratoře a žádanku na hematologii. Jak má vypadat krevní obraz
samozřejmě vím a ten můj vůbec normální nebyl. Leukémie mi napadla hned, jen
jsem nechtěla uvěřit. Pak jsem si to slovo
přečetla v lékařské zprávě. Odcházela
jsem s tím, že v pondělí nastupuji na
hematologii do Plzně. Nic mi nebylo, nic
nebolelo... jednoduše šok. Víkend jsem
probrečela a taky přiznám, že řádně zapila. Jen jsem si pořád chtěla namluvit, že je
to nějaký omyl nebo momentální stav a že

„Nikdo z nás vůbec nic netušil, projevy mé
nemoci přicházely plíživě. Dělal jsem těžkou
práci – naposledy skladníka ve stavebninách, v životě jsem nebyl vážněji nemocný.
Jednou při preventivní prohlídce mi zjistili
chudokrevnost. Dali mi užívat železo, chodil
jsem na kontroly, do posledku i do práce.
Jenže během dvou měsíců žádné zlepšení
nenastalo. Skončil jsem na vyšetření v Plzni
a děsivá diagnóza zněla akutní leukémie.

Co člověk v takové chvíli cítí? Prošel jsem
přes prvotní šok, pocit nespravedlnosti života.
Ale nezbývá než věřit, držet si naději.
O transplantaci se mluvilo rovnou, ale jeden
z mých bratrů byl v té době již mrtvý a druhý
těžce nemocný a jako by už smutku nebylo
dost, zanedlouho zemřel. Z nemocnice jsem
jel rovnou na pohřeb.
Po druhé chemoterapii se zdál být obrat
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k lepšímu. Dokonce mi ještě odebírali do
zásoby moje vlastní krvetvorné buňky, kdyby
jednou něco. Za dva měsíce se mi ale leukémie vrátila a znovu jsem musel na léčbu. Bylo
mi řečeno, že v takové situaci žádné moje
vlastní buňky nepomůžou a jediná šance je
najít mi dárce.
Měl jsem veliké štěstí, cizí dárce se pro mě
našel za pár týdnů. V tu chvíli jsem věřil, že
mám na 98 procent vyhráno. I transplantací
jsem bohudík prošel hladce, nebyla u mě o
nic horší než mé předchozí zkušenosti
z nemocnice. Za půl roku jsem už byl bez léků
a od té doby je vše v pořádku. Jen jednou
jsem měl ještě zápal plic, ale i z toho jsem se
dostal poměrně brzy.
Dneska je to pět let a jsem šťastný. Sice víc
odpočívám než dřív, člověk na sebe teď dává
víc pozor. Ale kolem chalupy, tam je práce
vždycky, se ženou jezdíme na výlety, máme tři
krásné vnučky – kdysi jsem myslel, že se jich
nikdy nedočkám. Jen mě někdy udivuje,
s jakými hloupostmi se lidé dokáží rozčilovat.
Jako by nevěděli, že je může potkat něco
daleko horšího. Ale kdo to nezažil, stejně
nepochopí.
O svém dárci přemýšlím často. Slovy nejde
vyjádřit mou vděčnost neznámému člověku,
který mi zachránil život.“
Jaroslav.

Tři zachránci z jediné školy
Osvěta a nábor dobrovolných dárců
dřeně probíhá díky obětavým učitelům na
celé řadě středních škol. Mnohde vstupují do registru dárců celé maturitní třídy,
mnozí z takto přihlášených mladých lidí již
byli k odběru vybráni a dali neznámým
nemocným to, co jim nikdo jiný na světě
dát nemohl: zdravé krvetvorné buňky a
s nimi naději na nový život.

SOŠ a SOU automobilní v Ústí n. Orlicí

Unikátním příkladem je Střední odborná škola a střední odborné učiliště automobilní v Ústí nad Orlicí. V dárcovském
centru v Hradci Králové je tato škola
pojem: do databáze registru vstoupila
nejen část učitelského sboru, ale také víc
než 400 žáků a studentů posledních ročníků. Z řad absolventů této jediné školy
darovali svou kostní dřeň či krevní krvetvorné buněk už tři báječní mladí lidé:

před dvěma roky Hanka Hlavová, loni
Ondřej Koudelka a letos František Hanus.
„Škola by měla nejen vzdělávat, ale
i vychovávat“, tvrdí učitel a výchovný
poradce SOŠ a SOU automobilní v Ústí
nad Orlicí Mgr. Radek Biedla, sám registrovaný dárce dřeně. „Žákům se snažíme
předávat nejen vědomosti, ale také pozitivně ovlivňovat vývoj jejich osobních
vlastností a vytváření žebříčku hodnot.
Žáci se pod vedením školy zapojují do
řady humanitárních akcí a sbírek nebo
pracují jako dobrovolníci v ústavech sociální péče. Nábor dárců krve i dřeně má u
nás léta tradici. Do registru dárců dřeně
vstupují nejen učitelé, mistři odborné
výchovy a žáci po dosažení 18 let, ale
dokonce někteří jejich rodiče.“
Co na Mgr. Biedlu prozradili jeho bývalí studenti? „On byl opravdu oblíbený učitel. Sám je v registru a za základě toho,
co nám povídal, se hlásily celé třídy, tedy
kdo chtěl. Z naší třídy nešli jen dva,“ vzpomíná Ondra Koudelka. „Ze školy nám
vypravili autobus a jeli jsme do Hradce
společně, zapsat se“. „Od té doby chodím
dávat krev a když mě vybrali i na kostní
dřeň, byla jsem z toho nadšená,“ tvrdí
Hanička. „Tak jak nám to pan učitel při
Občanské nauce vysvětlil, byla nám celá
věc jasná,“ potvrzuje Franta Hanus. „Že
být zaregistrovaný není pro nikoho žádná
zátěž a jednou to může někomu pomoci.
Informace jsme dostali od začátku takové, že mě při samotném odběru vůbec nic
nepřekvapilo. Myslím si, že stačí jen
o problému vědět a pak není co řešit.“
Co na to dodat? Jenom jediné: gratulujeme k obdivuhodné práci. A děkujeme!

Sluníčka

v dalších městech
O záslužné práci plzeňského gymnázia
Luďka Pika a sluníčkových sbírkách jeho
studentů jsme psali už nejednou. Je báječné, jak dobrý příklad táhne – sluníčkové sbírky proběhly letos už ve čtyřech městech:
dvakrát v Plzni, jednou v Duchově, v Heřmanově městci a v Klatovech.
Jen za letošní rok při nich vybrali žáci a
studenti přes 350 000 korun, za pět let získal
program transplantací těmito milounkými
akcemi skoro jeden a čtvrt milionu. Kdo se
přidá další?
Informace na www.kostnidren.cz.

Z akcí: žáci ZŠ v Heřmanově Městci (nahoře) a studenti SZPŠ v Klatovech (dole)

Hold a dík kráse Cena za deset let obětavé práce
Jak se to dělá, když se krása snoubí s užitkem a prospěchem pro druhé? O tom by mohl
už sedm let vyprávět pan Otto Tomek, majitel
modelingové agentury D&D 91. Kromě mnoha
jiných akcí organizuje se svou agenturou
v Hradci Králové od roku 2001 pravidelné večery, jejichž výtěžek věnuje Nadaci pro transplantace kostní dřeně.
Letošní 18. a 19. přehlídka „Setkání s módou“
přinesly do programu transplantací 39 300
korun, za sedm let to bylo už víc než čtyři sta
tisíc. Nečekejte ale nudné či srdceryvné proslovy: akce mají švih, modelky a předváděné
kolekce berou dech, večery provázejí známí
moderátoři, hudebníci, zpěváci a tanečníci.
Přijdete i vy na příští ročník 12. 5. a 10. 11. 2008?
Informace na
www.modelagencyddhk.cz.

„Proč jsem se stala spolupracovnicí nadace?
V roce 1996 onemocněl leukémií můj sedmiletý
vnuk Pavlík,“ vzpomíná dnes Zdena Wasserbauerová, bývalá účtařka otrokovického Barumu
Continental. „Byla to rána. Řekla jsem si ale: babi,
nebreč a dělej něco!
Začala jsem tedy s náborem dárců dřeně, kterých bylo tehdy málo. Dodnes vděčím bývalým
spolupracovníkům za ochotu do registru vstoupit:
během pár měsíců se
obratem přihlásilo na
tři sta dobrovolníků.
Odběry
probíhaly
s pochopením vedení
přímo v podniku,
vzorky se vozily do
Olomouce. Když se
vyčerpaly zdroje v
okolí, obrátila jsem se
na transfúzní oddělení Baťovy nemocnice
ve Zlíně, kde ochotně
a rádi vyšli vstříc. Nyní léta pravidelně dojíždím
na odběrové středisko za dárci krve, vysvětluji,
pomáhám s dotazníky, máme tu nástěnku,
instruktážní video, všichni vědí oč jde. A jde to.
Počet dárců dřeně ze Zlínska se v současnosti
blíží třem tisícům a podle dostupných informací
už 19 z nich svou dřeň darovalo. A náš Pavlík?
Dnes je zdráv, dávno mě přerostl a dělá nám
radost.
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Dárci ale nebyli to jediné, čím se snažím věci
prospět. Z nadace jsem se dozvěděla, že na
nábor jsou třeba i finanční prostředky. Vzala jsem
si proto na starost kasičky, kontaktuji sponzory,
různé firmy a městské úřady. Velkou oporu jsem
měla a stále mám u starosty města Otrokovice.
Na dětském oddělení v Olomouci, kde se vnuk
léčil, jsme s dalšími rodiči členy občanského sdružení ŠANCE, které organizuje ozdravné pobyty
dětí v rekonvalescenci, pomohli jsme získat společně i nemalé prostředky k modernizaci oddělení a na zlepšení prostředí pro malé pacienty.“
Kdo jiný by zasloužil uznání než žena, jejíž
laskavý humor a obětavost dělají zázraky? Za
10 let vynikající práce pro neziskový sektor bylo
Zdeně Wasserbauerové uděleno letos slavnostní
vyznamenání – Cena města Otrokovic. Hluboký
dík i od nás!

Udělení ceny 29.10.2007. Foto: Otrokovické noviny

Celostátní skautská humanitární akce
i v letošním roce mimořádně úspěšná. Děkujeme!
KAPKA – každoroční humanitární skautská
akce pod heslem „Společně proti leukémii“ – má
již devítiletou tradici. Vždy jeden z červnových

víkendů se na desítkách benzinových čerpacích
stanic scházejí mladí lidé, členové celostátní organizace JUNÁK, svaz skautů a skautek ČR, nabízejí umytí skel u automobilů, rozdávají propagační a osvětové materiály a zároveň získávají drobné finanční prostředky pro programy nadace.
Letošní KAPKA se uskutečnila o víkendu
15.–17. června. Účastnilo se jí 43 skautských
skupin v pětačtyřiceti městech – dohromady
téměř 750 mladých lidí. Na 122 benzinových
pumpách se jim podařilo – vedle osvětové činnosti – vybrat bezmála 800 000 Kč. Spočítáme-

li finanční přínos KAPKY za všechna minulá léta,
dostáváme se nad celkovou sumu pět a půl milionu korun, vše ve prospěch dárcovství kostní
dřeně a těžce nemocných lidí.
Ne náhodou se proto organizace JUNÁK ocitla letos mezi sto dvaceti nominacemi Klubu českých mecenášů na udělení křišťálové ceny „Ď“.
Jednu z jedenácti uměleckých cen z dílny karlovarské sklárny Moser převzal z rukou organizátora večera Richarda Langera na slavnostním
večeru 25. 6. ve Stavovském divadle starosta
Junáka Ing. Josef Vyprachtický.
Děkujeme, Junáci, příští rok zas společně!

Prezidentské počítače transplantacím
Zcela mimořádný dar
v hodnotě 750 000 Kč
obdržela nadace letos
od společnosti Fujitsu
Siemens Computers.
Jedná se o 17 kompletních sestav minipočítačů Esprimo Q spolu s LCD obrazovou,
klávesnicí a myší, které byly společností
FSC zapůjčeny k užívání delegacím 17 prezidentů evropských zemí během jejich květnového summitu v Brně. Další velkou poctou
a uznáním práce naší nadace je to, že
všechny darované počítače označil svým

vlastnoručním podpisem sám prezident
republiky Václav Klaus.
Slavnostní předání počítačů se uskutečnilo 3. 7. 2007 na Pražském Hradě za přítomnosti první dámy a patronky nadace paní
Livie Klausové a generálního ředitele společnosti Fujitsu Siemens Computers pana
Tomáše Rutrleho (vpravo uprostřed).
Pět darovaných sestav nadace vydražila
v srpnu cestou internetové aukce ve spolupráci s online deníkem Aktuálně.cz a aukčním servisem Aukro.cz, dvě našly nového
majitele cestou přímého prodeje. Další z da-

rovaných PC budou vydraženy či prodány
v příštím roce. Získané prostředky posílí –
jak jinak – grantový program nadace, část
poslouží ke zlepšení komunikace mezi
registry dárců dřeně.

Upřímné poděkování všem sponzorům, přispěvatelům a pomocníkům
Škoda jen, že v časopisu je tak málo
místa a nelze ukázat další z desítek proběhlých letošních akcí, že nemůžeme

jmenovitě poděkovat všem, kteří přispěli
a pomohli. Loga a mnohdy ani jména
všech obětavých pomocníků a přispěva-
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telů neznáme. Děkujeme ale všem, bez
rozdílu, velkým i malým. Vaše pomoc přináší zázraky. Zůstaňte s námi!

Dejte šanci životu! Vstupte do registru!
Pomozte lidem
svých národů!

Darování krvetvorných buněk žádného zdravého člověka neohrozí. K budoucímu odběru
bude pravděpodobně vyzván jen každý stý člen databáze. Každý ale nabízí naději.
Registr je anonymní, přísně chráněn proti jakémukoli zneužití. Podmínky zápisu jsou:
• věk mezi 18 a 35 lety
• celkové zdraví
• ochota podstoupit malé nepohodlí pro záchranu jiného člověka.
Dárcovská centra Českého národního registru dárců dřeně

Telefon

Brno
Č.Budějovice
Hradec Králové
Most
Olomouc
Ostrava
Plzeň
Praha
Ústí n.Labem

Transfúzní odd. FN, Jihlavská 20, PSČ 639 00
Transfúzní odd., B. Němcové 54, PSČ 370 01
Transfúzní odd. FN, Sokolská tř. 581, PSČ 500 05
Transfúzní odd., J. E. Purkyně 270, PSČ 434 64
Imunologický ústav FN, I.P.Pavlova 6, PSČ 775 20
Transfúzní odd., 17. listopadu 1790, PSČ 708 52
Transfúzní odd. FN, 17. listopadu 12, PSČ 305 99
OHBKT, ÚVN Střešovice, U voj. nemocnice 1200, 169 02
Transfúzní odd., Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13

532
387
495
476
585
597
377
973
477

Koordin.centrum

ČNRDD, FN Plzeň, alej Svobody 80, PSČ 323 18

377 533 300

233 540
873 345
833 562
172 595
415 116
374 441
402 829
203 217
113 453

Existují dva rovnocenné způsoby darování, mezi nimiž si může dobrovolník svobodně vybrat:
1. klasický odběr dřeně jehlami s kosti v celkové narkóze. Bolest po odběru je minimální.
2. odběr stimulovaných kmenových buněk na separátoru jako krevní plasma nebo destičky.
Základní info na každé transfúzní stanici, podrobně na www.kostnidren.cz.
Registrovaní dárci, nezapomínejte prosím hlásit svému dárcovskému centru
aktuální změny své adresy, telefonu či jména ! Děkujeme.

Transplantační znaky jsou dědičné a v každém
národě specifické. Dárci v databázích největších světových registrů jsou bohužel z více než
80% nositelé běžných evropských znaků.
Nemocní jiných národů hledají zachránce obtížně a často umírají bez šance.
Příslušníci českých menšin, spoluobčané
arabského, asijského či afrického původu,
Romové, lidé s židovskými předky:
pomozte lidem vlastní krve!
Pomozte sobě a svým rodinám,
svým blízkým, svým vlastním národům.

Staňte se dobrovolnými dárci !

Pomoc dobrým skutkem

Zveme Vás
Zastavit se občas v každodenním spěchu,
potěšit se hezkým zážitkem a nabrat nové síly,
potřebuje každý z nás. Účastí na akcích, které
pořádá nadace a její spolupracovníci, podpoříte zároveň společný program pomoci člověka
člověku. Zveme Vás!

Prosinec 2007
• Vánoční jarmark – Strakonice 20.–21. 12.
• Živý betlém – Plzeň, U Pramenů 21. 12.
• Adventní koncerty v mnoha městech

Jaro–léto 2008
• Pravidelná středeční talk show U Pramenů
• Galavečer – Chodová Planá 29. 3.
• Poděkování dárcům – Praha 25. 4.
• Setkání s módou – Hradec Králové 12. 5.
• Festival Hurican Rock – Holýšov 19. 7.
Další akce budeme organizovat průběžně
v celém příštím roce. Sledujte novinky:
www.kostnidren.cz
www.upramenu.cz
Přispějte na úhradu vstupních testů
dárců dřeně

DMS KOSTNIDREN
na číslo 87777
Zařazení každého dárce stojí cca 4 000 korun.
DMS Vás stojí 30 Kč, program transplantací získá 27 Kč
Jednodušší pomoc už neexistuje!

Nadaci pro transplantace kostní dřeně od
jejího založení pomáhají stovky lidí v nejrůznějších místech republiky. Bez této báječné
party obětavých lidí by nadace nikdy nedokázala to, čím se dnes může prezentovat.
Odměnou každému je nejen vědomí sounáležitosti s unikátním programem záchrany
lidských životů, ale také poznání, jak užitečná a důležitá je byť sebedrobnější práce
a pomoc.
Nechcete se přidat? Nestojí to nic než trochu volného času a dobré vůle. Formu
pomoci každého, kdo s tím souhlasí, rádi
zveřejníme na našich webových stránkách
v aktivitách Klubu přátel nadace. Vstupenkou do klubu není žádný členský příspěvek,
jen Vaše pomoc – vykonání „dobrého skutku“, který si každý sám vybere.
Pravidelné setkání spolupracovníků nadace:
Plzeň, centrum U Pramenů 7.–9. září 2007

Členové Klubu přátel nadace:
MUDr. Ali Amiri, Ondřej Vetchý a další osobnosti

Náměty pro každého:
• Pomoc v osvětě: distribuce tiskovin,
spolupráce s místními organizacemi,
kontakt na regionální média
• Pomoc při sbírkách: kasičky, Kapka,
sluníčkové a jiné sbírky
• Pomoc s organizací jakýchkoli drobných
akcí ve Vašem regionu
• Vytipování možných sponzorů, dodavatelů či poskytovatelů služeb nadaci
• Všechny další dobré nápady
Informace:
www.kostnidren.cz
referentka Šárka Prusíková
Nadace pro transplantace kostní dřeně
301 65 Plzeň, Na Roudné 123/212
tel./fax 377 521 753, 602 685 768
spoluprace@kostnidren.cz

Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, tel./fax 377 521 753
Český národní registr dárců dřeně, Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, tel. 377 259 064
e-mail: nadace@kostnidren.cz, sekretariat@kostnidren.cz
www.kostnidren.cz

Konto: ČSOB Plzeň, č.ú. 04343043/0300
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