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Dárců krve ubývá. Nemocnicím
chybí negativní krevní skupiny
Hodonínsko –Nemocnice se
neustále potýkají s nedo-
statkem krve. V té hodonín-
ské tento týden potřebovali
především dárce, kterým v
žilách kolují skupiny 0-, B-,
B+ a AB-. „Ročně se u nás
spotřebuje pět set litrů krve,
k tomu 85 litrů vzácné krevní
plazmy, která se z krve vyrá-
bí. Krevní destičky semusejí
nakupovat,“ řekla za nemoc-
nici Hana Raiskubová.
V Hodoníně provedou

ročně zhruba dva tisíce od-
běrů. Dárcovská základnamá
tři a půl tisíce členů, ale ne-
roste a navíc stárne. Akutně
tak chybí krevmladých pr-
vodárců. „Darovat krev, která
může zachránit život jinému
člověku, je především aktem

velké lidskosti, ušlechtilosti a
humanity,“ vyjádřil Antonín
Tesařík, ředitel nemocnice.
Ta včera spolu s Českým čer-
veným křížem oceňovala
mnohonásobné dárce.
Prvodárce se letos snažili

podobně jako v Kyjově nalá-
kat i při celostátní akci 450
ml naděje. „Pravidelní dárci
krve stárnou a noví přibývají
pomalu,“ potvrdil Filip Zdra-
žil, mluvčí kyjovské nemoc-
nice. Tamá v databázi více
než 1300 lidí, kteří krev da-
rují. Celkově jde až o 3200
odběrů ročně. To však spo-
třebu nepokryje. „Třeba loni
musela nemocnice nakoupit
skoro devět set krevních
konzerv z jiných zdrojů,“ do-
plnil mluvčí. Pokr. na str. 3

HODONÍNSKO
VČERA
Kempný přihrál na
rozhodující branku
Montreal, Hodonín – Po
spolupráci odchovance ho-
donínského hokeje Michala
Kempného s JakubemVrá-
nou a Larsem Ellerem padl
včera nad ránem rozhodující
gól duelumezi domácím
Montrealem aWashingto-
nem. Ten vyhráli hostující
Capitals po prodloužení v
poměru 5:4. (pt)

Hasiči odčerpali
vodu ze sklepa
Čejč –Dvě jednotky hasičů
zasahovaly včera kolem po-
ledne v Čejči. „Provádíme
odčerpání vody ze sklepa ro-
dinného domu pomocí kalo-
vého čerpadla,“ informovali
hasiči na svých krajských
webových stránkách. Dostat
vodu ze sklepa pomáhali
profesionální hasiči z Hodo-
nína amístní jednotka dob-
rovolných hasičů. (pt)

HODONÍNSKO
DNES
Otestují si plíce.
Dnes bezplatně
Hodonín – Chronická obs-
trukční plicní nemoc je ti-
chým zabijákem. „Jde o zá-
nětlivé onemocnění, jemuž
často předchází dlouhodobé
vdechování škodlivin,“ při-
blížil nemoc lékař Oto Urban.
Své plíce si mohou zájemci
nechat bezplatně vyšetřit
dnes vMasarykově nemoc-
nici v Hodoníně. (bs)

Tabla prvňáků
opět v Deníku

ZŠ Ježov,
ZŠ Radějov

BOJ SE SUCHEM
Pomohlo by vystavění
větší přehrady, řekl
o suchu v panelové
diskuzi Deníku
jihomoravský
hejtman Šimek strana 2
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Bruslení bez mrazů

Více na str. 3

Venkovní kluziště s plochou z plastu letos 
poprvé vyzkoušeli ve Bzenci na Hodonínsku. 
Sezonu za pár dní ukončí, na dalších místech 
jižní Moravy se naopak rozjede. A nemusí 
ani mrznout. 

Brno už je v rukou primátorky
PAVLA HLOUŠKOVÁ

Brno –Hlavní je dokončit
územní plán Brna. S tím
vstupuje do volebního období
nová hlavaměsta Markéta
Vaňková z ODS.
Primátorský řetěz jí předal

tajemník brněnskéhomagis-
trátu Pavel Loutocký. „Chci
poděkovat těm, kdomě zvo-
lili. Srdečně ale děkuji
i opozičním zastupitelům,
kteří mě nepodpořili,“ reago-
vala primátorka.
Pro to, aby stanula v čele

města, hlasovalo třiatřicet
z pětapadesáti zastupitelů.
Proti bylo sedmnáct zastupi-
telů za ANO. Zdržel se pouze
Jiří Faltýnek také za ANO
a čtyři zastupitelé za SPD.
První kritika se na Vaňko-

vou snesla ještě před jejím
zvolením do funkce, přede-
vším kvůli plánu uvolnit více
zastupitelů. Uvolněný však
nebude post radního pro do-
pravu. „Doprava byla nosné
téma ODS, protomě to pře-
kvapuje. Uvidíme, jak bude
neuvolněný radní koordino-
vat dopravní stavby,“ řekl bý-
valý primátor Vokřál.

K Vaňkové se včera připojili
čtyři náměstci. Jejím zástup-
cem je staronový první ná-
městek Petr Hladík za lidovce.
Ke zdravotnictví a školství z
minulého volebního období
má teď navíc i územní plán.
Náměstek Tomáš Koláčný

za Piráty má na starosti třeba
kulturu, sociální demokrat
Oliver Pospíšil bydlení.
Čtvrtý náměstek, občanský

demokrat Robert Kerndl, má
pod sebou například sociální
služby. Čeká ho tak rozhod-
nutí o projektech sociálního
bydlení. „Nemyslím si, že je
dobrý nápad dávat byt lidem,
kteří mají problémy s alko-
holem či drogami a sebevra-
žedné sklony, a vrhnout je do
normálního života. Chci je
navštívit a zeptat se jich,“ řekl.

Nové vedení Brna
• primátorka – Markéta

Vaňková (ODS)
• 1. náměstek – Petr Hladík

(KDU-ČSL)
• 2. náměstek – Tomáš Ko-

láčný (Piráti)
• 3. náměstek – Oliver Po-

spíšil (ČSSD)
• 4. náměstek – Robert

Kerndl (ODS)

JIŽNÍ MORAVA

Kvalita je vysoká,
hlásí z Valtic
porotci národní
soutěže vín
strana 2

Má dostat Centrum ex-
perimentálního divadla 

víc peněz?

S K Ó R E 
Rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz
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Počasí v Jihomoravském kraji

HOKEJ

Kometa remizovala
s finskou Tapparou
Tampere 5:5
a v Lizemistrů
postupuje strana 16

690

Milena 32 g

Váš dobrý sousedVáš dobrý soused
AKCE platí od 21.11. do 2.12.2018

www.brnenka.czwww.brnenka.cz

100 g = 21,56 K
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