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Jihočeští umělci poděkují dárcům krve 
 
V českobudějovické nemocnici v loňském roce odebrali více než 13 tisíckrát krev od 
dobrovolných dárců. Těm mnohonásobným poděkují 5. listopadu špičkoví jihočeští umělci.   
 
Českobudějovické nemocnici se daří ve spolupráci s Českým červeným křížem doplňovat 
databázi o nové dobrovolné dárce krve. „Abychom zajistili dobré hospodaření s krví, zveme 
dárce k odběrům regulovaně podle toho, která skupina je aktuálně potřebná. I proto máme 
zájem na rozšiřování registru, abychom měli z čeho vybírat,“ vysvětluje spolu s poděkováním 
dárcům předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a. s., MUDr. Břetislav 
Shon. Zdůrazňuje, že i při stálém pokroku v medicíně jsou krev a krevní deriváty nenahraditelné 
pří úrazech, operacích a dalších zdravotnických úkonech. 
Vděčnost a obdiv všem dobrovolným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat zdraví a životy pro ně 
neznámých lidí, vyjadřují také jihočeští umělci na benefičním koncertu. „Letošní 8. ročník 
pořádáme společně s českobudějovickou nemocnicí jako již tradiční každoroční poděkování 
těm dárcům, kteří věnovali krev více než čtyřicetkrát,“ říká ředitelka českobudějovického 
Oblastního spolku Českého červeného kříže Hana Vacovská.   
V úterý 5. listopadu bude v českobudějovické Koncertní síni Otakara Jeremiáše dobrovolným 
hudebním gratulantem bez nároku na honorář Rozhlasový swingový orchestr Václava Hlaváče. 
Naváže tak za podpory Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice na předchozí 
zdařilá benefiční vystoupení dalších špičkových jihočeských hudebníků a profesionálních i 
amatérských divadelníků.  
 
Na Českobudějovicku je registrováno celkem 7248 dárců krve, nových dárců je za poslední rok 
483. V českobudějovické nemocnici provedli v minulém roce 13096 bezpříspěvkových odběrů 
krve.  
 
Nemocnice České Budějovice, a. s., patří se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi největší 
zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region.  
V Nemocnici České Budějovice, jejímž jediným akcionářem je Jihočeský kraj, je ročně 
hospitalizováno okolo 54 tisíc pacientů. Lékaři zde provedou více než 27 tisíc operačních  
zákroků a téměř 660 tisíc ambulantních vyšetření a léčebných výkonů. Loni se zde narodilo 2425 
dětí.  
Nemocnice má průměrně 2500 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. V letech 2008-2012 nemocnice proinvestovala celkem 1,087 miliardy korun. 
    

 


