
Milí přátelé Českého červeného kříže,

děkujeme Vám, že jste na cestě uplynulým nelehkým 
rokem pomáhali potřebným. Díky Vašemu dobrému srdci 
mohl Český červený kříž plnit svoje poslání a poskytnout 
oporu těm, kteří to nejvíce potřebují. 

V minulém roce mezi ně patřily stovky dětí z Dětské 
odborné léčebny v Bukovanech, která prochází dlouho-
dobou rekonstrukcí. Pomohli jste nám převléknout nevy-

hovující staré šatny do nového, vyměnili jsme 14 starých oken a zastaralé 
sociální zařízení, dali jsme nový kabát dvěma pokojům pro pacienty 
s astmatem. Díky Vaší trvalé podpoře je bukovanská léčebna rok od 
roku zdravější. 

Vaše podpora také pomohla volněji dýchat i dětem 
s astmatem na severu Čech. Společně s námi jste vdechli 
život Dechovému rehabilitačnímu stacionáři v Litoměřicích, 
který kromě léčby dvou až šestiletých pacientů s astmatem 
pečuje i o malé děti po operacích. 

Vaší zásluhou jsme získali dvě nové sanitky. Nemocní lidé
z Pelhřimovska a Jihlavska tak mají jistotu, že se dostanou 

k lékaři či do nemocnice. Radost nám udělalo 
také rozšíření projektu Senior dopravy v Ústí 
nad Orlicí, kde se nám pro babičky a dědečky 
společně podařilo získat nový vůz a upravit ho 
tak, aby sloužil i vozíčkářům. 

300 seniorů se pak díky Vám mohlo zúčastnit celkem 20 rekon-
dičních pobytů. Mnozí staří lidé na nich kromě nových přátel 
objevili i ztracenou chuť do života. O ty, kteří zůstali doma, pečo-
valy s Vaší podporou agentury Domácí ošetřovatelské péče. 
Zakoupením nových zdravotnických a rehabilitačních pomůcek 
jsme společně s Vámi podpořili 6 z nich. Patřily mezi ně poboč-
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ky v Děčíně, v Litoměřicích, v Mělníku, ve Zlíně, ve Strakonicích a v Praze, které se 
dohromady starají o 2300 starých lidí žijících o samotě.

To všechno by nebylo možné bez Vaší podpory, která nám dává naději do budoucna. 

Víme, že pro mnohé z Vás byl minulý rok obtížnější než 
léta předešlá. O to více si vážíme každého Vašeho daru. 
Jeden z antických autorů říká, že člověk se rodí 
k tomu, aby pomáhal druhým. Budeme rádi, když 
společně s námi budete žít touto myšlenkou i v novém 
roce. 

Pomozte nám pomáhat i v roce 2010. Za všechny, 
kterým pomáháte, srdečně děkujeme.

S úctou 

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou 
položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2010 
Vám bude vystaveno a zasláno automaticky 
v průběhu měsíce ledna 2011. 

PS: V příloze najdete vystavené potvrzení o souhrnném daru za rok 2009.

Zdrojem adres jsou telefonní seznamy od roku 2001.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační čís-
lo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která zpracovává osobní údaje pro 
naši společnost, provádí zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního živo-
ta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpraco-
vání, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvede-
nou adresu nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstranění závadného stavu (blokací, provedením opravy, do-
plněním či likvidací Vašich osobních údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům z naší strany neprodle-
ně vyhověno, je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.


