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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 4. 5. 2010 
SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE 2010 

 
Na 8. květen připadá Světový den Červeného kříže. Český červený kříž (ČČK) 
se ke Světovému dni připojí slavnostním shromážděním v Senátu Parlamentu 
ČR i akcemi oblastních spolků. 

8. květen je výročním dnem narození Henri Dunanta, zakladatele Mezinárodního hnutí 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce – celosvětové humanitární organizace, působící 
ve 186 zemích světa. Mezinárodní ČK&ČP sdružuje 90 milionů členů, zaměstnanců a 
dobrovolníků a ročně poskytne pomoc 250 milionům osob. 

Základními principy této mezinárodní organizace přijaté mezinárodním společenstvím právě 

před 45 lety jsou humanita – nestrannost – neutralita – nezávislost – dobrovolnost – jednota 

– světovost a zavazují jej pomáhat předcházet či zmírňovat všechny formy lidského utrpení, 

bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání, společenský status či příslušnosti 

člověka v nouzi k té nebo oné straně ozbrojeného konfliktu. 

Český červený kříž má v současnosti na 57 tisíc členů a dobrovolníků a působí po celém 

území republiky. 

V pondělí 17. května od 11.00 hod. se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR slavnostní 

shromáždění zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK i jeho kolektivních členů – Vodní 

záchranné služby, Horské služby, Svazu záchranných brigád kynologů, Skalní záchranné 

služby CHKO Broumovsko, České speleologické společnosti a České unie námořního 

jachtingu. Záštitu nad oslavami Světového dne ČK převzal předseda Senátu pan MUDr. 
Přemysl Sobotka. 

V letošním roce uplyne 50 let od zahájení snahy o bezplatnost dárcovství krve. Tento projekt 

je i nadále jedním z hlavních projektů ČČK spolu s výchovou obyvatelstva k první pomoci a 

zdravotní výchovou, poskytováním pomoci při katastrofách, sociálními činnostmi, ozdravnými 

pobyty pro děti nebo aktivitami zaměřenými na seniory. 

 
V Praze dne 4. května 2010 

 

Dr. Marek Jukl, Ph.D.        Dr. Josef Konečný 
prezident ČČK         ředitel Úřadu ČČK 


