Tisková zpráva
Zaměstnanci z firmy Brněnské komunikace a. s. darují už pravidelně kousek sebe.
V Brně, 10. června 2021
Daruj krev – daruješ život.
Známé motto pro dárce krve. Pro zaměstnance z městské firmy Brněnské komunikace a.s. se stalo již
pravidlem, že vždy jednou za 4 měsíce přichází darovat krev do Krevní banky ve Fakultní nemocnici u
sv. Anny. Na letní předprázdninové darování přišli ve čtvrtek 10. 6. 2021.
Právě v loňském covidovém roce, který nebyl lehký v mnoha ohledech pro nikoho z nás, začali Krevní
banku pravidelně navštěvovat. Půllitr své krve věnovat komukoliv, kdo ji potřebuje, dochází vždy kolem
20 lidí z BKOM. Jsou mezi nimi muži i ženy, napříč pracovními pozicemi – například geodeti, řidiči nebo
projektanti. Většina z nich teď v červnu přišla už potřetí; vloni byli ještě prvodárci, zkušenosti
s darováním tehdy neměli.
„V roce 2020, kdy jsme snad všichni řešili Covid-19 a vlastní zdraví, jsme měli ve firmě takovou vnitřní
potřebu něco dobrého pro někoho udělat. Nápad s darováním krve se nám jevil jako to nejjednodušší,
co udělat můžeme. Samozřejmě za předpokladu, že my sami jsme zdraví a nemáme strach z bílých
plášťů,“ řekla Vladimíra Navrátilová, tisková mluvčí společnosti, rovněž jedna z dárců.
Když přišli poprvé, Krevní banka ve Fakultní nemocnici u sv. Anny právě zahajovala 2. rok svého
působení. Rozhodli se tedy podporovat toto pracoviště a docházet právě sem a tady krev darovat.
Skvělý lékařský tým zde vedený paní primářkou MUDr. Jarmilou Celerovou je velmi profesionální a
dokáže připravit tak přátelskou atmosféru, že každá návštěva je pro dárce velmi příjemná. „Skupině
dárců z Brněnských komunikací jsme velice vděčni nejen za podporu našeho pracoviště, ale zejména
za pomoc našim pacientům. Těší nás jejich nadšení, optimistický pohled na život, a hlavně ochota
pomoci druhým. Znovu přijdou letos ještě v říjnu, termín jsme si dnes potvrdili“, řekla primářka Krevní
banky MUDr. Jarmila Celerová.
Společnost Brněnské komunikace a.s. je firmou, jejímž jediným akcionářem je statutární město Brno.
Zajišťuje zejména inženýrskou činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost
a majetkoprávní přípravu chystaných staveb, zpracovává prognózy, plány a modely dopravy. Na území
města Brna spravuje a udržuje v činnosti světelnou signalizaci na křižovatkách, dopravní značení,
dohlíží na stav komunikací a dopravních staveb vč. tunelů. Je také pověřena organizací dopravy v klidu.
Neoddělitelnou součástí širokého spektra činností jsou i geodetické práce, zimní a letní údržba
komunikací a centrální řízení dopravy ve městě Brně
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