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V Praze dne 29. srpna 2008

Milí přátelé,

 děkujeme Vám za Vaši podporu projektů Českého červeného kříže. Jsme rádi, že Vám není 
život kolem Vás lhostejný, zkrátka, že umíte pomáhat.

 Pomáhat jako Vy bohužel neumí každý. Přitom pomoc může  
potřebovat každý z nás. Včasná a správně poskytnutá první pomoc 
nám pak může i zachránit život.

 Rukavice, kterou přikládáme je pomůckou, která Vás chrání  
pokud poskytujete první pomoc. Bez znalostí správných principů 
první pomoci je ale bezcenná.

 Proto se Český červený kříž snaží o to, aby co nejvíce z nás 
dokázalo poskytnout druhému účinnou první pomoc. Ze zkušeností 
víme, že účinná předlékařská první pomoc může zachránit lidský život 
a výrazně snižuje závažnost následků úrazů.

 Jen v roce 2007 Český červený kříž vyškolil  
46 344 dětí i dospělých v základech poskytování první  
pomoci. Na podporu výuky vydává speciální učebnice,  
zřizuje učebny pro výuku, zajišťuje moderní nácvikové 
pomůcky i potřebný zdravotnický materiál. Každý rok v září 
organizuje s pomocí oblastních spolků Českého červeného 
kříže Světový den první pomoci, při kterém po celé  
republice demonstruje veřejnosti základní principy první  
pomoci. Jen loni se ho  zúčastnilo 43 000 diváků. Každý 
rok také Český červený kříž oceňuje ty, kteří přispěli  
k záchraně lidského života plaketou Za záchranu života.

 Ve znalosti postupů první pomoci vidíme velký smysl. Co je cennější než lidský život?  
Cena zachráněného života se nedá vyčíslit. Ceny kurzů první pomoci a náklady na šíření znalostí  
se vyčíslit dají. Například cena základního kurzu v rozsahu 12 hodin se pohybuje od 650 do 900 Kč. 
Další náklady představují cvičné pomůcky, materiál, učebnice a samozřejmě i organizace Světového 
dne první pomoci. 

Naučme pomáhat 
i ostatní



 Abychom mohli učit pomáhat i nadále, potřebujeme Vaši laskavou podporu. Každý Váš  
příspěvek nám umožní pokračovat ve výuce první pomoci pro českou veřejnost. Pomozte nám  
pomáhat, pomůžete zachránit životy mnoha z nás.  Vždyť nikdo z nás neví, kdy bude pomoc druhého 
potřebovat. 

Děkujeme. 

        S úctou

P. S.: Jako malé poděkování za Váš příspěvek Českému červenému kříži od nás prosím přijměte  
již vzpomínanou gumovou rukavici, která by měla být součástí i Vaší lékárničky. 

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok
2008 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2009.

Kdy použít  gumovou rukavici?  

 V zásadě při každé příležitosti, kdy nám nebo  
zraněnému hrozí infekce. Rukavice by neměly chybět  
například ve Vaší autolékárničce. Zvlášť dobře poslouží  
při ošetřování vnějšího krvácení při automobilových  
nehodách, kdy nemáme po ruce dostatek čisté vody.  
Říkáte si, že k tomu snad nedojde? Pak rukavice použijte 
třeba při odstraňování klíštěte. I v takovém případě totiž hrozí 
nebezpečí infekce. 

Světový den první pomoci

 Přijměte naše srdečné pozvání na letošní Světový  
den první pomoci, který se koná v sobotu 13. září. V tento 
den můžete na vlastní oči vidět ukázky poskytování první  
pomoci. Můžete si sami vyzkoušet, jaké to je provádět  
například umělé dýchání nebo masáž srdce. Pro děti jsou 
připravené soutěže, prohlídky vybavení sanitních vozů nebo 
vystoupení kynologů se záchranářskými psy.   

Upozornění: Chtěli bychom Vám oznámit, že od 07.07.2008 byl změněn kód e-banky  
z 2400 na 5500! Číslo účtu zůstává nezměněné. Děkujeme!

Upozornění: V případe, 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 společnost, 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 požádat 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 vyhoveno, je Vaším právem se obrátit  
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

JUDr. Jiří Procházka
ředitel úřadu ČČK
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