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Vážení a milí přátelé Českého červeného kříže,

  s jarem a teplejším počasím je spojeno též zahájení motoristické 
sezóny. Mnozí z nás – i ti, kteří přes zimu nejezdí – se vydávají na cestu autem. 
Vyrážíme na chalupu, k babičce, či na výlet za krásami naší země. Začíná doba 
dovolených a tedy i dlouhých cest do hor nebo k moři. Bohužel, ne vždy se 
cesta obejde bez dopravních nehod. 

        Statistické údaje z českých silnic o počtu nehod, počtu zraněných 
i usmrcených jsou ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi velmi 
nepříznivé. Zvýšení bezpečnosti na silnicích je jedním z naléhavých 
úkolů současnosti.

Prvním krokem k řešení tohoto problému je prevence. Český červený 
 kříž provádí dopravní výchovu dětí a mládeže, provozuje dopravní hřiště  
a úzce spolupracuje se školami a místními orgány působícími v oblasti  
prevence dopravních nehod.  

  Když ale přesto dojde k dopravní nehodě a jsou zraněni lidé? Pak je 
nejdůležitější znalost a okamžité poskytnutí předlékařské první pomoci, než 
přijede sanitka a lékař. 

  Je prokázáno, že včasně poskytnutá první pomoc v mnoha případech 
zachrání lidský život nebo sníží závažnost zdravotních následků dopravní nehody.

  Jste také Vy na tyto situace připraveni? Máte v autolékárničce vše, co 
je třeba? Znáte základy poskytování první pomoci? Nebojíte se první pomoc 
poskytnout?

  Český červený kříž letos vyrazil do boje za záchranu lidských životů 
s novým televizním spotem a s naléhavou výzvou - Naučte se první pomoc 
dříve, než bude pozdě. Na stránce www.kurzyprvnipomoci.eu si může 

každý z Vás vyplněním jednoduchého testu ověřit, jak na tom se
 znalostí poskytování první pomoci je. Kromě toho zjistíte, 
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kde v Českém červeném kříži absolvovat výuku první pomoci nejblíže 
svému bydlišti. 

 Věříme, že počet lidí, kteří vědí jak dát druhému umělé dýchání, 
uložit jej do stabilizované polohy nebo zastavit krvácení, se prostřed-
nictvím kurzů ČČK bude zvyšovat. 

  

  Pomozte nám změnit nepříznivá čísla z policejních statistik. Představují 
konkrétní osudy lidí, jimž dopravní nehoda ve vteřině změnila život. 

  Podpořte výuku první pomoci pro děti i dospělé, kterou každý rok 
pořádá Český červený kříž. Čím více lidí bude umět poskytnout první pomoc, 
tím víc bude zachráněných životů při dopravních nehodách. 

  Váš dar může přispět k záchraně života. Možná, že i Vašich blízkých. 

  Děkujeme Vám. 

S přáním šťastného návratu z Vašich cest

     

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

P.S.: Přikládáme Vám pero, kterým si můžete zapsat hezké zažitky z cest.

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou. Souhrnné 
potvrzení za celý rok 2010 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky 
v průběhu měsíce ledna 2011.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost Fundraising s.r.o., identifikační číslo 
26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která zpracovává osobní údaje pro naši spo-
lečnost, provádí zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu 
se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková 
činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu nebo telefon a po-
žádat o vysvětlení či odstranění závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich osobních 
údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům z naší strany neprodleně vyhověno, je Vaším právem se obrátit na 
Úřad pro ochranu osobních údajů.
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Znalost poskytování první pomoci je morální 

povinností každého z nás. 


