
Noví dárci krve získají zdarma vstupenky na legendární Elán 
 
Všichni noví dárci krve, kteř í se př ihlásí k odběru na Transfúzním oddělení Nemocnice 
České Budějovice, a.s. ve dnech 10. až 29. ř íjna, získají zdarma vstupenku na koncert 
legendární slovenské skupiny Elán. Ten se uskuteční v úterý 30. ř íjna v českobudějovické 
Budvar aréně. 
Poř adatelé koncertu dali novým dárcům krve k dispozici celkem 150 vstupenek. Noví dárci 
se musí k odběru předem objednat na telefonních číslech transfúzního oddělení 
387 873 333 - 5, kde dostanou podrobné informace a termín odběru. Objednat se zájemci 
mohou také prostř ednictvím emailu: odbery@nemcb.cz. 
„Darovat krev znamená významný podíl na záchraně zdraví a života někoho dalšího. Je to 
velmi ušlechtilý čin a proto si dárců krve velice vážíme,“ poznamenal zakladatel Elánu, 
hudebník a skladatel Vašo Patejdl. 
Transfúzní oddělení českobudějovické nemocnice loni uskutečnilo celkem 17 262 odběrů a 
zaevidovalo 812 nových dárců. 
„Máte krev v žilách? Darujte ji! Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy bude jeho 
život záviset na pomoci druhých,“ př ipomněl motto Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL 
JEP mluvčí Nemocnice České Budějovice, a.s. Jan Dušek. 
 
Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. zajišťuje výrobu transfúzních 
př ípravků, plazmy pro dále vyráběné krevní deriváty a laboratorně diagnostickou činnost.  
Výroba transfúzních př ípravků a plazmy, jako suroviny pro další zpracování, zahrnuje vlastní 
odběry krve a jejich složek od dárců, jejich laboratorní vyšetř ení na jakost, zpracování na 
jednotlivé druhy př ípravků, skladování a distribuci dalším zdravotnickým zař ízením. Výroba 
transfúzních př ípravků podléhá velice př ísným podmínkám. 
Laboratorně diagnostická činnost transfuzního oddělení zahrnuje vyšetř ení související s 
bezpečností vlastní transfuze, tj. provádění zkoušek slučitelnosti mezi dárcem a př íjemcem, 
vyšetř ování protilátek u těhotných, vyšetř ování vybraných nemocí. Na transfuzním oddělení 
jsou dále prováděna vybraná vyšetř ení možných dárců zař azených do Českého národního 
registru dárců kostní dř eně. 
Transfuzní a.s. zajišťuje odběry pro dárce krve z okresů České Budějovice, Český Krumlov a 
Prachatice v budově stanice dárců, která je umístěna ve Schneiderově ulici. Dárci ze 
Strakonicka jsou odebíráni výjezdovým týmem dle př edem stanoveného odběrového plánu v 
odběrovém stř edisku Nemocnice ve Strakonicích. Transfuzní oddělení úzce spolupracuje př i 
zajištění odběrů s oblastními spolky Českého červeného kř íže. 
Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. zásobuje základními př ípravky 
nemocnice v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích, Strakonicích a speciálními 
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př ípravky i další nemocnice v kraji. Provádí také pokročilou laboratorní diagnostiku pro další 
zdravotnická zař ízení v kraji. 
 
 
 
Mgr. Jan Dušek – mluvčí Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
Elán - 30. 10. 2012 - Budvar Aréna - České Budějovice 
 
Př ípravy na koncert jsou v plném proudu, fanoušci se můžou těšit na poctivou kvalitní show 
plnou největších hitů a novinek z alba Anjelska daň včetně aktuálního hitu „Kde si“. V 
rámci doprovodného programu zajistil poř adatel od 19 hodin vystoupení jihočeského objevu 
Karla Peterky  Jr. 
 
Skupina Elán funguje již od roku 1968. Za tu dobu si vydobyla pozici jedné z 
nejúspěšnějších kapel všech dob na Slovensku i u nás. V současné době hraje ve složení 
Jožo Ráž – basa, zpěv, Jano Baláž - kytara, zpěv, Vašo Patejdl - klávesy, zpěv, Peter 
Farnbauer – kytara, Ľubo Horňák – klávesy, Henry Tóth – kytara, Boris Brna – bicí.  
Více na http://www.elan.cz/ 
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