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rád bych Vám jménem všech kolegů z ČČK poděkoval za Vaši přízeň v uplynulém roce. I díky 
Vám a Vašim příspěvkům ve výši téměř 4 mil. Kč jsme mohli pomáhat lidem, kteří to v danou 
chvíli nejvíce potřebovali. Také proto pohlížím do roku 2023 s nadějí a optimismem, že budeme 
moci v této práci pokračovat. Rád bych zde připomněl alespoň některé z aktivit, se kterými nám 
pomáháte: 

Nejprve telegraficky ze světa. Pokračuje humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům u nás i přímo 
na Ukrajině. Díky veřejné sbírce se podařilo realizovat mnoho dodávek zdravotnického materiálu, 

přístrojového vybavení a léčiv. Součástí pomoci byla i dodávka 45 sanitek a zdravotnických vozidel či speciálního vybavení 
do dětských nemocnic ve Lvově a Bojarce. Velmi aktivní bylo i naše oddělení pátrací služby, které řešilo mnoho případů 
souvisejících s válkou. Zároveň bohužel stále trvá ozbrojený konflikt v Sýrii, proto ani naše podpora místnímu zdravotnictví 
a obyvatelům nepřestává. Možností, jak pomáhat, je opravdu mnoho. Je mi jasné, že daná situace není jednoduchá pro 
nikoho z nás, o to více si Vaší pomoci vážím a prosím, nepřestávejte s ní. Bude stále potřeba!

A nyní alespoň částečný přehled našich nejdůležitějších aktivit v České republice. V oblasti zdravotně-sociální společně 
s našimi oblastními spolky a mnoha dobrovolníky i nadále pomáháme seniorům, maminkám s dětmi v tísni či malým 
nemocným dětem a jejich rodinám. Všem kolegům za jejich neutuchající elán děkuji! O detailech jednotlivých projektů, 
které i díky Vám mění k lepšímu životy mnoha lidí, Vás v těchto dopisech pravidelně informoval můj předchůdce a já mám 
radost, že v tom budu moci pokračovat. Velké úsilí věnujeme již tradičně oblasti první pomoci, přípravě na mimořádné 
události, humanitárnímu právu, ediční činnosti či edukačním programům. V rámci projektů „Buďme v pohodě“ a „Dny 
prevence zdraví” se soustředíme na zdravotní osvětu a prevenci. Mobilní týmy ČČK naočkovaly bezmála 9 000 osob 
a 20 000 osobám jsme provedli preventivní zdravotní úkony jako měření krevního tlaku či hladiny krevního cukru. K našim 
hlavním programům také neodmyslitelně patří výchova a vedení k bezpříspěvkovému dárcovství krve a kostní dřeně. 
Dárců si velmi vážíme a již více než půl století je odměňujeme. Jen v minulém roce jsme ocenili téměř 26 000 dárců.

To vše a mnohem více jsme schopni zvládnout díky Vám a Vaší pomoci. Podpořte nás prosím svými finančními 
příspěvky i v roce 2023. Děkuji, že s námi pomáháte!

Více informaci o našich aktivitách naleznete na stránkách www.cervenykriz.eu. Máte-li zájem, rádi Vám budeme posílat 
informace o dění v ČČK formou e-mailu. Stačí, když nám svou e-mailovou adresu zašlete na cervenykriz@cervenykriz.eu. 
Vaše případné dotazy můžete také směřovat na číslo 251 104 217.

Dovolte mi, abych Vám do nového roku popřál mnoho zdraví, elánu a sil. 

Mgr. Karol Čukan
ředitel Úřadu ČČK

V Praze dne 23. ledna 2023



DĚKUJEME,
ŽE S NÁMI 

POMÁHÁTE! 

„Životní optimizmus je naděje v lepší budoucnost.“ 

Josef Jan Spáčil


