
„Láska a soucit jsou nutností, nikoli přepychem. Bez nich lidskost 
nemůže přežít.“

Dalajláma

děkuji za Vaši podporu v roce 2017. Od našich přispěvatelů jsme získali téměř 4 mil. Kč 
a vynaložili jsme je na aktivity prospěšné našim občanům a pomoc lidem v nouzi v zahraničí.

I v loňském roce jsme se účastnili humanitárních misí v Sýrii s cílem pomoci obětem občanské 
války. V červenci jsme doručili do Damašku více než 177 různých zdravotnických přístrojů 
o hmotnosti 1,8 tuny a v prosinci jsme v syrském Tartúsu předali tři nové sanitní vozy 
a další zdravotnické přístroje a materiál o hmotnosti více než 2,5 tuny. 

V rámci našeho působení na domácím poli Vás pravidelně seznamuji s projekty v sociální 
oblasti a také s aktivitami ve sféře bezplatného dárcovství krve a první pomoci. Nyní 
bych rád zmínil ještě tyto loňské akce:  Realizovali jsme partnerský projekt s názvem 

„S malou pomocí k velké radosti“. Zakoupením vybraných produktů mohl pomoci každý. 1 % z ceny nákupu 
putovalo na pomoc dětem do námi provozovaných azylových domů. V rámci edukace první pomoci jsme spustili 
moderní interaktivní vzdělávací portál www.mladyzdravotník.cz, který nabízí zajímavé informace nejen z oblasti 
prevence zdraví a první pomoci, ale také zajímavosti ze světa sportu, umění či kultury. Věříme, že portál 
svým obsahem a příjemnou veselou grafikou přitáhne mladé lidi k problematice zdraví a přispěje ke zvyšování 
úrovně zdravotní vzdělanosti národa. Nádhernou tečkou za rokem 2017 bylo i vytvoření nástěnného kalendáře 
s názvem „Žít ještě jednou“. Zrodil se ve spolupráci s našimi seniory, kteří žijí v Domě seniorů ČČK Hvězda, 
a výtěžek z jeho prodeje půjde opět na pomoc starším lidem. Zakoupením kalendáře můžete přispět i Vy!

Zajímáte-li se o naši činnost podrobněji, naleznete další informace na stránkách www.cervenykriz.eu, kde si můžete 
také objednat uvedený kalendář. Své dotazy nám pište na e-mailovou adresu cervenykriz@cervenykriz.eu nebo 
volejte na číslo 251 104 217.

Ještě jednou Vám děkuji a přeji klidný a spokojený rok 2018.  

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

www.cervenykriz.eu

Vážení p átelé,



DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!


