
   

 

P&G aČeský červený křížpomáhají s odstraňováním povodňových škod 

na Balkáně 

Praha–Květnové mimořádně silné srážky na Balkáněvyústily v extrémní povodněv celém Srbsku, Bosně a 
Hercegovině, Chorvatsku a v dalších balkánských zemích. Tisíce lidí byly evakuovány. Nyní se ale všichni 
musí vrátit ke svému běžnému životu.Proto poté, co se Procter & Gamble ujistil, že jsou všichni jeho 
zaměstnanci v postižených oblastech v bezpečí, začal ve spolupráci s Červeným křížem okamžitě 
pomáhat lidem v nouzi. 
 
AčkoliČeská republika ani Polsko nebylypovodněmi nijak ovlivněny, obě země prokázaly solidaritua 
nasazení. Okamžitě vynaložily úsilí, aby humanitární pomoc co nejdříve dorazila k lidem v postižených 
oblastech.Ve spolupráci s Českým červeným křížem a národními společnostmi ČK v Chorvatsku a Srbsku 
dodal Procter & Gamble v České republice, Polsku a Chorvatsku více než 70 paletproduktů Pampers, 
Ariel, Jar, Dash, Dreft a Duracell na místa nejvíce zasažená záplavami. Hodnota těchto produktů přesáhla 
25 000 EUR. P&G Česká republika přispěl také více než 4000 EUR Českému červenému kříži na pomoc při 
zmírňování následků katastrofy. 
 
„Všichni jsme stále hluboce zasaženi katastrofou, kterou povodně způsobily. Mnoho lidí ztratilo svůj 
domov. Snažíme se pomoci, jak jen to jde. Zajišťujeme pro postižené oblasti nejen naše produkty, které 
pomáhají přímo tam, kde je jich nejvíce zapotřebí, alevěnujeme také finanční pomoc na podporu obnovy 
v těchto regionech,“ říká Marek Skysľak, Country Manager P&G Česká republika. 
 
Citát Český červený kříž:  
„Stále jsme v kontaktu s národními společnostmi ČK i ambasádami postižených zemí a máme tak 
možnost neustále situaci v postižených oblastech monitorovat. Téměř měsíc po ničivých povodních se i 
dnes najdou vesničky, kde ze 60 domů, zůstaly stát pouze 2 domy a celé rodiny musí žít v nouzových 
podmínkách. Naše národní společnost vypravila do postižených oblastí již tři konvoje s materiální 
humanitární pomocí o celkové hmotnosti přes 150 tun,“ říká Miroslava Jirůtková, ved. programového 
oddělení Úřadu ČČK. 
 
O společnosti Procter & Gamble 
Přibližně 4,8miliardy krát za den přicházejí značky společnosti Procter & Gamble do kontaktu s lidmi na 
celém světě. Společnost má jedno z nejsilnějších portfolií uznávaných značek vysoké kvality, mezi které 
patří Ace®, Always®, AmbiPur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Duracell®, Fairy®, 
Febreze®, Fusion®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Iams®, Lenor®, Mach3®, Olay®, Oral-B®, 
Pampers®, Pantene®, Prestobarba®, Tide®, Vicks®,  Wella® and Whisper®. Výrobky P&G jsou dostupné 
v mnoha zemích světa díky podnikům ve více než 70 zemích. Novinky a podrobné informace o 
společnosti P&G a jejích značkách najdete na internetové stránce www.pg.com. 
 
Českýčervený kříž 
Společnost Český červený kříž (ČCK) je humanitárním sdružením působícím na celém území České 
republiky. ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.  
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ČCK působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Posláním ČČK je 
zejména předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat 
vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, 
třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže. Naplňování 
poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností. 
 
 
Kontakt: 
Procter & Gamble     Český červený kříž 
Juraj Králik      Miroslava Jirůtková 
kralik.j@pg.com     jirutkova.miroslava@cervenykriz.eu 
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