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Tisková zpráva 
Pravidelní dárci krve převzali na radnici  

zlaté a stříbrné Jánského plakety 
 

Již počtvrté v letošním roce převzali dárci krve na liberecké radnici Janského plakety. V obřadní síni 

se v pondělí 22. září sešlo 45 dobrovolníků, kteří bez nároku na finanční odměnu pravidelně věnují 

svou krev.  

Třináct dárců převzalo z rukou ředitele libereckého Českého červeného kříže Karla Studeného zlatou 

a dvaatřicet dárců stříbrnou medaili profesora Jana Janského jako poděkování za nezištnou pomoc, 

která zachraňuje životy druhých. 

Za statutární město Liberec přítomným dárcům poděkoval náměstek primátorky Kamil Jan Svoboda. 

„Mám dobrý pocit z toho, že stojím před lidmi, kteří jsou ochotni dělat pravidelně něco pro druhé  

a navíc bez nároku na odměnu. Scházejí se tu lidé, kteří mají srdce na správném místě a vědí, že 

pomáhat je prostě správné. To je v dnešní době vzácností. Děkuji vám za váš lidský postoj,“ řekl  

v úvodu Kamil Jan Svoboda. 

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce na liberecké radnici pětkrát do roka. Zlatou medaili 

uděluje za 40 odběrů plné krve, plasmy nebo krevních destiček, stříbrnou medaili za 20 odběrů a 

bronzovou medaili za 10 odběrů. V loňském roce bylo při slavnostním aktu oceněno celkem 404 

dárců krve. Od roku 2012 uděluje liberecký Červený kříž na radnici také Zlaté kříže 2. a 3. třídy. Vůbec 

nejvyšším oceněním pro dobrovolné dárce krve je Zlatý kříž 1. třídy za 160 odběrů, ten se však  

v Liberci nepředává. Dárci si pro něj musí zajet do Prahy, kam jich loni liberecký Červený kříž vyslal 

hned pětici. 

Další a poslední letošní ocenění dárců krve se uskuteční na liberecké radnici v pondělí 1. prosince.  

Na internetových stránkách Krajské nemocnice Liberec se mohou dárci podívat na aktuální stav 

krevních zásob podle jednotlivých krevních skupin: http://www.nemlib.cz/web/index.php?m=147 
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Kontakt pro média: 

Jan Král 

Referent propagace a komunikace s veřejností 

odbor Kancelář primátorky 

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 
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