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Sokolská kapka krve načíná druhý kubík 

 
Už podruhé se letos sejdou dárci k hromadnému odběru v rámci akce Sokolská kapka 

krve. Ve čtvrtek 7. října po celé dopoledne mohou nejen sokolové darovat nejcennější 

tekutinu v Praze v Tyršově domě a v Sokolu Brno I. Za šest let existence už ze Sokolské 

kapky krve putovalo do transfúzních stanic 1000 litrů krve – tedy celý jeden kubík.   

 

"Největší radost mám z toho, že se podařilo přilákat i ty, kteří dosud krev nedarovali. Od 

hematologů totiž víme, že dárců krve je průběžně dostatek, ale stoupá jejich věk. Proto by 

potřebovali členskou základnu omladit, a to je i cíl Sokolské kapky krve. Vždyť více než 

padesát procent našich členů je mladších 26 let. To je ideální dárcovská skupina. Neváhejte, 

ten pocit z dobrého skutku stojí za těch 15 minut na lůžku," říká starostka České obce sokolské 

Hana Moučková. 

 

Původně se jednalo o nápad lékaře VFN a sokola Víta Jakoubka, do něhož zapojil jen několik 

svých přátel. Z komorní akce se ale postupem času stal projekt, který se rozšířil do 

sokolských jednot po celé republice. Sokolská kapka krve staví na nezištnosti, pomoci 

potřebným i zájmu o svět kolem nás – tedy hodnotách, k nimž se sokolové již tradičně hlásí. 

„Jsem nesmírně ráda, že se tato myšlenka šíří po jednotách v celé České republice, díky 

čemuž naplňujeme naše klíčové hodnoty, zejména laskavost a občanství,“ doplňuje 

Moučková.  

 

Druhý letošní hromadný odběr v rámci Sokolské kapky krve je součástí akcí k Památnému 

dnu sokolstva, který připadá na 8. října. Sokolové si připomínají památku 80 let staré tragické 

události z noci ze 7. na 8. října 1941, kdy během několika hodin zatklo gestapo na rozkaz 

zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha celkem patnáct set sokolů, kteří byli 

uvězněni, mučeni a následně deportováni do koncentračních táborů, kde většina z nich 

zemřela.  

 

Důležitost dárcovství krve se ukázala zejména v průběhu pandemie, kdy mnoho dárců 

onemocnělo nebo skončilo v karanténě, a nemocnice se potýkaly s nedostatkem krve. O to 

více byli sokolové hrdí na to, že mohli alespoň malou měrou pomoci. V roce 2020 darovali 

přes 380 litrů krve při 849 odběrech. Zájem o dárcovství v rámci akce každý rok stoupá a 

počet sokolských dárců roste každý rok o desítky procent. 

 

Zapojit se mohou dárci z řad sokolů, ale i široké veřejnosti.  Darovat krev mohou ve čtvrtek 7. 

října během dopoledne v Tyršově domu v Praze nebo v Jihomoravské metropoli v Sokole 

Brno I. Letošní říjnový odběr v Praze bude zastřešen odborným výjezdním týmem ÚVN a 

jeho součástí bude také základní vyšetření krve i konzultace s lékařem. 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte Michaelu Černou, michaela.cerna@my.cz, tel. 720 519 202.  
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