
„Láska k bližnímu, přátelskost a bratrský soucit je často užitečnější,
než všechny léky světa.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

rád bych Vám poděkoval za Vaši pomoc v roce 2014. Také 
události posledních několika dnů mne vedou k tomu, abych vyjádřil 
své díky za lidskou sounáležitost, kterou projevujete svým postojem 
k životním útrapám lidí kolem nás a podporou naší organizace - 
Český červený kříž.

V loňském roce jsme navázali na naše úspěšné působení v oblasti 
humanitární pomoci v zahraničí. Téměř 9 mil. Kč jsme proměnili 
v materiální pomoc lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině 
a povodněmi na Balkáně. 

Na naší domácí půdě jsme také nezaháleli. S manželkou prezidenta 
republiky se na Pražském hradě setkalo 25 bezpříspěvkových dárců krve, nositelů Zlatého kříže ČČK. 
Prezident republiky vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát pana Zdeňka Duběnku, který bezpříspěvkově 
daroval krev již 550 krát. Úspěšně jsme si loni vedli i v oblasti první pomoci. Rád bych připomněl, že 
jsme zdarma poskytli veřejnosti aplikaci První pomoc pro mobilní telefon. S její pomocí si může každý 
nejen ověřit své znalosti první pomoci, ale dokonce zachránit někomu jinému zdraví i život. Nenechte 
se prosím zaskočit nehodou a buďte připraveni. Jako malý dárek od nás přijměte několik veselých 
samolepek, díky nimž se snažíme propagovat předlékařskou první pomoc hlavně mezi mladými lidmi. 

V minulém roce jsme na příspěvcích vybrali více než 4 000 000 Kč a rozdělili je na místa, kde to bylo 
nejvíce potřeba -  pro sociálně slabé a seniory, pro naše nejmladší a pro lidi v nouzi. Více o jednotlivých aktivitách najdete na 
zadní straně mého dopisu a na našich internetových stránkách www.cervenykriz.eu. Své dotazy pište na e-mailovou adresu  
cervenykriz@cervenykriz.eu či volejte na číslo 251 104 217.

Děkuji Vám za přízeň a do roku 2015 Vám přeji především hodně zdraví a pokud možno jenom samé dobré zprávy.

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

www.cervenykriz.eu
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Vážení přátelé,



Zvyšování dostupnosti a kvality 
sociální péče – děti a senioři.

První pomoc a dárcovství krve. 

Pomoc Ukrajině, Chorvatsku, 
Srbsku, Bosně a Hercegovině. 
Materiální humanitární pomoc

v hodnotě téměř 9 mil Kč.
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