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Nový unikátní skladovací kontejner pro Fakultní nemocnici Hradec Králové 

zakoupila Kapka naděje 
 

Tkáňová banka Fakultní nemocnice Hradec Králové, která patří k nejstarším na světě 

a je jedním z nejmodernějších zařízení ve střední Evropě, získala od Kapky naděje nový 

skladovací kontejner v hodnotě téměř 600 tis. Kč. Kontejner bude sloužit pro skladování 

pupečníkové krve a vysoce zmražených tkáňových vzorků různého charakteru. 

Nový kontejner umožní tkáňové bance uskladňovat různé druhy tkání pro další využití 

v případě závažných operací či nemocí, zejména pupečníkovou krev. Banka uchovává živou 

kostní dřeň a bílé krvinky pro lidi nemocné leukémií. Dlouhodobé uchování buněk lékaři 

využívají také u jiných závažných onemocnění. Zmražená kůže například pomáhá při léčbě 

popálenin apod. 

Takto hodnotný přístroj mohla Kapka naděje zakoupit zejména díky jejímu 

dlouhodobému partnerovi, společnosti Shell Czech Republic. 

„Naši věrní zákazníci jsou ke Kapce naděje dlouhodobě velice velkorysí a pravidelně 

s námi pomáhají. Najdou se mezi nimi jedinci, kteří ve prospěch nadace darují i desetitisíce 

svých Shell ClubSmart věrnostních bodů. Za každý darovaný bod pak naše společnost posílá na 

konto Kapky naděje jednu korunu. Naše příspěvky nadaci jsou tak přímo závislé na rozhodnutí 

našich zákazníků, za což jim z celého srdce děkujeme,“ říká Petr Šindler, zodpovědný za 

komunikaci společnosti Shell v České republice. 

Přítomná Vendula Pizingerová, prezidentka a zakladatelka Kapky naděje, neopomněla 

navštívit i děti hospitalizované na Dětské klinice FN HK. Přítomným lékařům předala dva nové 

lineární dávkovače a prohlédla si nový nábytek, který Kapka naděje na kliniku zakoupila. Tento 

dar v hodnotě 100 tis. Kč, byl zakoupen díky panu Michalovi Karadzosovi a jeho projektu Život 

Srdcem, který každoročně pořádá.  

„Je nám velkým potěšením, že v aktivní spolupráci s městem Dvůr Králové, a ve 

spolupráci s NF Kapka Naděje můžeme alespoň touto formou pomoci dětem, rodičům a 

zároveň i personálu dětské hemato-onkologické kliniky FN HK. Obrovský zájem účastníků 

druhého ročníku pochodu je dobrým vkladem do budoucna, kdy opět a velmi rádi, podpoříme 

FN Hradec Králové,“ vyjádřil se pan Michal Karadzos. 

Pro vzdělávání dětí, které jsou dlouhodobě hospitalizované, Kapka naděje přivezla 4 

nové multifunkční tablety Samsung, které předala zástupcům ZŠ a MŠ při FN Hradec Králové.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tkáňová banka FN HK a IV. interní hematologická klinika (dříve II. interní) FN HK: 
Tkáňová ústředna FN HK (Tkáňová banka FN HK) patří vzhledem ke svému založení v roce 1952 k 
nejstarším tkáňovým zařízením na světě. Je moderním multifukčním zařízením splňujícím  veškeré 
požadavky dané platnou národní legislativou i  směrnicemi Evropského společenství. 
Tkáňová ústředna Fakultní nemocnice Hradec Králové (Tkáňová banka FN HK) je samostatné oddělení 
specializované na odběr, zpracování, vyšetřování, skladování a distribuci buněk a tkání lidského původu 
k použití při klinických transplantací u člověka.  
Buňky určené ke klinickým transplantacím a kryokonzervované cévní štěpy se uchovávají při teplotách 
kapalného dusíku v biologických kontejnerech zaručujících bezpečné uložení. Transplantační program 
s použitím krvetvorných buněk je ve FN HK rozvíjen od roku 1976. 
 
Život Srdcem 
2.ročníku charitativního pochodu Život Srdcem 2016, kterého se zúčastnilo více než 700, se 
uskutečnil dne 11. 6. 2016 ve spolupráci s NF Kapka Naděje, a pod záštitou starosty města Dvora 
Králové nad Labem. V rámci pochodu si mohli účastníci po absolvování 8 km pochodu užít krásné 
odpoledne, ve kterém byl připraven program jak pro děti, tak i dospělé.  
Obrovský zájem účastníků druhého ročníku pochodu je dobrým vkladem do budoucna, kdy opět a 
velmi rádi, podpoříme FN v Hradci Králové - 3. ročník se uskuteční 24. 6. 2017. 
 
Kapka naděje  
Nadační fond Kapka naděje pomáhá od roku 2000 nemocným dětem ve více než 40 nemocnicích po 
celé České republice.  


