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Tisková zpráva 
Pravidelní dárci krve si z obřadní síně  

radnice odnesli zlaté a stříbrné medaile 
 

Peníze a dary za svou snahu odmítají, ale morálním oceněním nepohrdli. Ředitel libereckého 

Českého Červeného kříže Karel Studený na radnici předával dobrovolným dárcům Janského plakety 

za dvacet, respektive čtyřicet odběrů krve. 

Pětatřicet dobrovolníků, kteří bez nároku na finanční odměnu pravidelně darují krev, se v pondělí 23. 

září sešlo v obřadní síni liberecké radnice. Osmnáct dárců z rukou ředitele libereckého Českého 

Červeného kříže (ČČK) Karla Studeného převzalo stříbrnou a sedmnáct dárců zlatou medaili prof. 

Janského jako poděkování za nezištnou pomoc, která zachraňuje životy. 

Dárce krve v obřadní síni přivítal náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda, jenž přítomným poděkoval 

za bohulibé dobrovolnictví. „Dárci krve jsou lidé, kteří se bez ohledu na svůj společenský statut rozhodli 

darovat kus sebe. Děláte něco výjimečného, zvlášť v dnešní době, kdy spousta lidí myslí jen na sebe,“ 

řekl přítomným dárcům náměstek primátorky. 

Obdobně se vyjádřil i ředitel libereckého ČČK Karel Studený. „Předávání medailí je symbolickým 

poděkováním za to, co nezištně děláte pro lidi, kteří vaši krev potřebují. Jménem pacientů vám chci 

poděkovat,“ konstatoval. 

Oblastní spolek ČČK Liberec oceňuje bezpříspěvkové dárce krve několikrát do roka. Loni se slavnostní 
akt konal v obřadní síni radnice hned pětkrát. Uděleno bylo 139 stříbrných medailí za dvacet odběrů, 
96 zlatých medailí za čtyřicet odběrů, 46 Zlatých křížů III. stupně za 80 odběrů a 17 Zlatých křížů II. 
stupně za 120 odběrů krve. Vůbec nejvyšší ocenění, kterým je Zlatý kříž I. stupně za 160 odběrů, se 
v Liberci nepředává. Dárci si pro něj musí zajet do Prahy, kam jich loni liberecký Český červený kříž 
vyslal hned pětici. 

Na českém území je morální oceňování bezpříspěvkových dárců krve tradicí už od roku 1960, kdy jej 
uděloval ještě Československý červený kříž. Jako jeden odběr se od roku 1998 počítá kterýkoli odběr 
krve, plazmy nebo krevních destiček. 
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