
 

Jedu na dřeň 2017 je v polovině, do registru dárců přivedla už 500 nových 

nadějí na život 

3. 8. 2017, Zlín 

Třetí ročník celostátního projektu s názvem Jedu na dřeň rozjel v červnu další závod o život. 

Organizátoři mají za sebou odběry na pražských motoristických slavnostech Legendy, na 

Mistrovství světa v motocrossu v Lokti i desátý ročník celorepublikového setkání motorkářů Keep 

Respect v Kladrubech.  

*** 

Závodníci jedou na dřeň 

Možnosti zápisu do Českého národního registru dárců dřeně ale zdaleka nevyužívají pouze 

návštěvníci akcí, ale sami závodníci a jezdci. V Lokti se například mezi nové potenciální dárce kostní 

dřeně přidal i český motocrossový závodník a jezdec Autoklubu České republiky Jarda Romančik. 

„Leukemie je vážná nemoc, pro léčbu je klíčové najít vhodného dárce kostní dřeně. Jedu na dřeň, 

protože můžu být vhodným dárcem a mám šanci zachránit lidský život. Když si to člověk uvědomí, 

nemá se nad čím rozmýšlet,“ řekl Jaromír na místě během svého vlastního zápisu do Českého 

národního registru dárců kostní dřeně.  

*** 

Kdy a kde se jede na dřeň příště 

Jedu na dřeň pokračuje už 25. 8., a to na Barum Czech Rally Zlín, kde bude od pátku do neděle 
k dispozici přímo na náměstí Míru. Organizační tým Jedu na dřeň bude spolu se zdravotnickým 

personálem z Krajské nemocnice Tomáše Bati k dispozici pro všechny, kteří se budou chtít během 
víkendu přidat mezi potenciální zachránce lidských životů.  

*** 

Největším vítězstvím v životě je zachránit život někoho jiného 

Najít vhodného dárce kostní dřeně je při léčbě leukemie klíčové. Bohužel, každý 4. pacient správného 

dárce nenajde. I v roce 2017 bude projekt Jedu na dřeň pokračovat v budování základny 

potenciálních dárců kostní dřeně v České republice, do které dosud přivedl téměř 2000 nově 

registrovaných lidí. „Zápis samotný je velice rychlý a bezbolestný proces, ke kterému stačí 5 minut 

času a pouhé 2 ml krve. Navíc díky novým metodám darování kmenových buněk je i samotná 

transplantace zcela bezbolestná,“ upřesňuje Jana Sklenářová, organizátorka Jedu na dřeň.  



*** 

Kdo s námi jede na dřeň 

„V našich závodnících podporujeme fair play jednání na tratích. Spravedlnost, podpora a pomoc 
druhému v nouzi jsou základními vlastnostmi správného jezdce, který si je potom odnáší do reálného 
života, ve kterém je zúročí. Život s námi ale fair play nehraje a onemocnět leukémií může kdokoliv z 

nás. Proto jsme i v letošním roce podpořili tento smysluplný projekt, díky kterému může být zachráněn 
nejeden lidský život.“  

(Jan Šťovíček, prezident Autoklubu ČR) 

*** 

„Posláním naší společnosti VOTUM je pomoci lidem v těžkých a nečekaných životních situacích. 

Partnerstvím s kampaní Jedu na dřeň se nám rozšiřují možnosti, jak ještě více pomáhat a k tomu 

zachraňovat lidské životy.“ 

(Iva Cacáková, Generální manažer a prokurista společnosti VOTUM a.s.) 

*** 

„Může se to stát komukoliv – dítěti, dospělému, mladému, staršímu. Ze zdravého se člověk tak 

nečekaně stane hematoonkologicky nemocným… Transplantace kostní dřeně má báječnou schopnost 

vrátit ho zpět do plnohodnotného života. Jde však o to mít pro pacienta vhodného dárce!“ 

(Daniel Pagáč, ředitel Českého národního registru dárců dřeně) 

Jsme vám k dispozici 

Jana Sklenářová        
produkce a propagace JnD 2017      

jana@jedunadren.cz         
+420 721 520 159        
 
www.jedunadren.cz  
FB:  facebook.com/jedunadren 
INSTAGRAM: @jedunadren 
Youtube: Jedu na dřeň  

*** 

Jedu na dřeň | www.jedunadren.cz  

Rozhodli jsme se dokázat, že fanouškům motorismu není lhostejný osud těch, kteří jsou těžce nemocní, a 
věříme, že s pomocí osobností ze světa motosportu dokážeme oslovit tisíce mladých lidí, kteří se rozhodnou 
zapsat do registru dárců kostní dřeně. Naději nám dává úspěch pilotního projektu na Barum Czech Rally Zlín, 
kde jsme pro dobrou věc získali 1001 hrdinů. 

Český národní registr dárců dřeně | www.kostnidren.cz  

Jediný registr ve střední a východní Evropě s prestižní akreditací Světové asociace dárců dřeně (WMDA). Český 

národní registr dárců dřeně je obecně prospěšnou společností, založenou Nadací pro transplantace kostní 

dřeně jako samostatný právní subjekt.        
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