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Česká vicemiss a další modelky podpoří kampaň FN Olomouc 
a přijdou darovat krev 

 
(Olomouc, 9. 6. 2008) – Desítka modelek v čele s Českou vicemiss 2007 Evou 

Čerešňákovou přijde na konci tohoto týdne na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice 
Olomouc darovat krev. Podpoří tak kampaň „Daruj krev ještě dnes“, kterou nemocnice 
odstartovala letos v březnu a jejímž cílem je přilákat nové pravidelné dárce krve. Akci 
modelek na podporu nemocniční kampaně pomohl připravit Český červený kříž, vicemiss Eva 
Čerešňáková a olomoucká modelingová agentura Styl. 

 
Modelky dorazí do FN Olomouc v pátek 13. června 2008 v 9.30 hodin. Kromě České 

vicemiss Evy Čerešňákové mezi nimi bude i její sestra Silvie a také mezinárodně úspěšná 
modelka Kateřina Dudková. Desítku doplní modelky a hostesky agentury Styl. „Všechny tyto 
krásné a statečné dívky chtějí podpořit dárcovství krve a motivovat tak právě své vrstevníky, 
ale nejen je, k bezplatnému dárcovství,“ uvedl prezident ČČK Marek Jukl. Vicemiss 
Čerešňáková je podle jeho slov pravidelnou dárkyní krve a kromě toho pořádá s ČČK různé 
akce, do kterých se zapojily i její kamarádky. Dárcovství tak už v minulosti podpořily 
například Česká Miss 2007 Lucie Hadašová, Miss České republiky 2008 Zuzana Jandová, 
Miss Aerobic ČR 2006 Nikola Vykydalová, Vicemiss ČR 2007 Veronika Pompeová a řada 
dalších modelek. 

 
FN Olomouc v rámci ojedinělé kampaně „Daruj krev ještě dnes“ ukazuje veřejnosti na 

konkrétních příkladech diagnóz a osobních příběhů pacientů, kolik krve je zapotřebí při léčbě 
a záchraně životů. Olomoucké transfuzní oddělení má v současné době v registru necelých     
8 000 dárců. Kampaň má pomoci rozšířit jejich řady a oslovit zejména mladé lidi. „Každou 
podporu v této naší snaze vítáme. Kampaň považujeme za úspěšnou. Za dva měsíce od jejího 
zahájení darovalo krev téměř dvě stě šedesát nových dárců, což je ve srovnání se stejným 
obdobím loňského roku nárůst o více než čtyřicet procent. K dárcovství se nám navíc daří 
vracet i lidi, kteří nebyli u odběru i několik let,“ podotkla primářka Transfuzního oddělení FN 
Olomouc MUDr. Dana Galuszková. Patronem kampaně je český hokejista Jiří Dopita, který 
na konci letošního dubna sám v olomoucké nemocnici daroval krev a přivedl s sebou k odběru 
i hráče prvoligového mužstva HC Olomouc, jehož je jednatelem. 
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