
„Určitě je co slavit. Padesátý Kýbl jsme proto pojali 
trochu velkoryseji a pozvali jsme i absolventy naší 
fakulty, kteří v minulých letech darovali krev,“ vysvět-
luje vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb Jan 
Tlučhoř.

Darování krve osobně považuje za šlechetné. „Každý 
dárce může pomoci k záchraně lidského života. Nikdy 
nevíte, kdy vy nebo někdo z vašeho okolí bude tuto 
pomoc potřebovat,“ říká Tlučhoř, který jde příkladem 
a sám si pravidelně nechává „pouštět žilou“. 

„Impulsem pro moje dárcovství byl právě Kýbl akade-
mické krve, v jehož organizaci jsem navázal především 
na zakladatele akce Libora Michaláka. Ukázalo se, 
že darovat krev mohu, takže jsem s radostí a dobrým 
pocitem mohl jít příkladem našim studentům. Záro-
veň někteří členové mé rodiny v minulosti potřebovali 
krevní transfúzi, tak jsem byl rád, že zase já mohu 
pomoci někomu dalšímu. A po uspořádání více než 
deseti Kýblů už je darování krve pevnou součástí mého 
života. Velice si také cením toho, že i dnes nacházíme 
studenty, kteří nám s organizací Kýble pomáhají,“ říká 
Tlučhoř.

Akce vznikla v roce 1993 a za dobu jejího konání 
se do ní zapojilo již více než pět set dárců, přičemž 
většina z nich darovala krev poprvé v životě. Prvního 
ročníku se zúčastnilo 36 lidí a dalo by se říct, že úpl-
nou náhodou. Na přednášce tehdy nově vyučovaného 
předmětu Propagace se na výzvu vyučujícího zú-

častnit se odběru krve přihlásila asi desítka studentů. 
Jejich úkolem pak bylo využít teoretických principů 
marketingové komunikace mezi spolužáky na koleji, 
vyzkoušet si své komunikační schopnosti a přesvědčit 
další studenty k hromadnému odběru, což se podaři-
lo. Název Kýbl akademické krve byl pak zvolen proto, 
že obsah této nádoby představuje patnáct litrů, což 
je možno zajistit odběrem od třiceti lidí. Tento počet 
je z hlediska pracovního režimu transfúzní stanice 
optimální. 

Chebským „Kýblem“, který se bude po jednapade-
sáté konat na přelomu listopadu a prosince 2018, 
se o mnoho let později nechali inspirovat i studenti 
v Plzni, kde od roku 2006 studentům a zaměstnan-
cům Západočeské univerzity saje krev Univerzitní 
upír. Konal se již dvaadvacetkrát. „Třiadvacáté 
darování krve se uskuteční v listopadu 2018. Přesné 
datum včas zveřejníme,“ uvedl za organizační tým 
student Fakulty zdravotnických studií ZČU Tomáš 
Dubina. 

Naposledy Univerzitního upíra podpořily svou účastí 
téměř dvě stovky dárců. Mezi dobrovolníky bylo hned 
37 prvodárců, z nichž většina pocházela právě z řad 
studentů. V této souvislosti je nutné podotknout, že 
plzeňská i chebská akce cílí zejména na prvodárce, 
kteří pak zůstávají myšlence dobrovolného dárcovství 
věrní. 

Pojďte s námi darovat krev
Na transfúzní stanici v Chebu se letos v květnu uskutečnil jubilejní padesátý Kýbl  
akademické krve. Akci na podporu darování této vzácné tekutiny zde pravidelně pořádá 
chebská část Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.
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