TLAČOVÁ SPRÁVA ŠTÁTNEHO DIVADLA KOŠICE
Jubilejná Divadelná kvapka krvi sa vracia do Historickej budovy Štátneho divadla Košice
Po dvojročnej prestávke a jednom ročníku v priestoroch košickej transfúznej stanice sa
netradičná oslava Svetového dňa divadla (27. marec), DIVADELNÁ KVAPKA KRVI, vracia
do Historickej budovy Štátneho divadla Košice. V pondelok 28. marca môžu nielen
priaznivci Tálie darovať krv na netradičnom mieste v spoločnosti umelcov
a zamestnancov Štátneho divadla Košice, a to v rámci jubilejného 10. ročníka
populárneho podujatia.
Jeden z najväčších mobilných odberov v Košiciach organizuje Štátne divadlo Košice v spolupráci
s košickým pracoviskom Národnej transfúznej služby. Počas predchádzajúcich rokov si ho obľúbili
nielen mnohí pravidelní darcovia najvzácnejšej tekutiny, ale aj tí, ktorí sa pre ušľachtilý čin
zachraňujúci životy odhodlali prvýkrát. „Je to vynikajúce podujatie a my sa stále tešíme z toho,
koľko ľudí príde krv do divadla darovať,“ povedala po jednom z predchádzajúcich ročníkov primárka
Jitka Mačalová.
Lákavým bonusom pre všetkých, ktorí prídu darovať krv do divadla, je určite aj samotné prostredie.
Darcovia sa predsa ocitnú na doskách, ktoré znamenajú svet v „predstavení“ prinášajúcom dobrý
pocit z pomoci iným. A navyše je veľmi pravdepodobné, že sa na odberných lôžkach ocitnú
v spoločnosti umelcov, ktorých vídavajú na javisku či v orchestrálnej jame. Aj v tomto roku prisľúbili
účasť herci Stanislav Pitoňák a Róbert Šudík. Pravidelnými darcami sú aj mnohí členovia operného
orchestra a zboru. „Som veľmi rada, že môžem aj takýmto spôsobom niekomu pomôcť a urobiť
dobrý skutok. A priznám sa, že to robím aj kvôli sebe, lebo sa vždy po odbere cítim veľmi dobre,
telo akoby tým, že prišlo o nejakú krv, začne regenerovať. Možno nie nadarmo voľakedy púšťali
žilou. A navyše som si konečne prezrela nádherné fresky, ktoré sú namaľované na strope historickej
budovy. Človek si ich pri tom, keď stojí na javisku, veľmi nevšimne. A teraz, keď som ležala, tak som
sa na nich dívala a zistila som, že to divadlo je naozaj nádherné a mala som z toho dobrý zážitok,“
povedala počas jednej z predchádzajúcich Divadelných kvapiek krvi ďalšia z pravidelných
účastníčok, herečka Dana Košická.
Veríme, že aj v tomto roku si mnohí z pravidelných darcov odložili svoj plánovaný odber na
posledný marcový pondelok. A rovnako veríme, že 28. marca od 8:00 do 12:00 sa súčasťou
netradičného divadelného predstavenia stanú aj mnohí z tých, ktorí sa na darovanie krvi
odhodlávali a hľadali vhodný termín na prvý odber. Určite neoľutujú. Odmenou im budú nielen
dobrý pocit či stretnutie s umelcami, ale aj pohľad na nádherný interiér jednej z najkrajších
divadelných budov v Európe a samozrejme aj darčeky od Štátneho divadla Košice.
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