
V Praze dne 4. září 2007

Vážení přátelé,

nyní nás možná nepotřebujete – ale jednou ta situace může nastat 
– a s Vaší pomocí budeme připraveni, abychom vám pomohli!

Dovolte mi vysvětlení:

Protože jste již dříve Českému červenému kříži (ČČK) přispěli, za což Vám
znova děkujeme, domníváme se, že lépe než ostatní chápete, že katastrofa může
udeřit bez varování a zanechat za sebou tisíce, dokonce miliony lidí a rodin 
bez domovů, zraněných, bez jídla, léků či pitné vody.

Nedávné záplavy, které postihly Jižní Asii  a Čínu, nám připomněly, 
jak se před několika málo lety naše Česká republika potýkala se stejně zdrcujícím
utrpením – desetitisíce Čechů tehdy ztratily vše, co měly a neměly kam jít.  

ČČK jim co nejrychleji přispěchal na pomoc s finančními prostředky, 
které jsme měli k dispozici. Pomoci jsme mohli jen díky štědrým příspěvkům, 
které jsme obdrželi od dobrých přátel, jako jste Vy.

Ve stejné situaci, jako před několika lety, by se bez jakéhokoli varování
mohla naše republika ocitnout znova… Proto je nutné, abychom i tentokrát 
byli připraveni. 

Představte si, jak jsou části mnoha měst po vodou – tisíce vašich
spoluobčanů jsou týdny i měsíce bez vody, jídla, elektřiny i bez střechy nad hlavou.
Ohrožena může být i Vaše rodina.

Přesně to se nyní děje v Jižní Asii a Číně.  

Mnoho vědců upozorňuje na to, že se společnost musí začít připravovat 
na stále extrémnější výkyvy počasí. A nejde pouze o velké záplavy. Obrovské
škody způsobují také extrémní vlny veder a velká sucha.

Bouře způsobily nedávno sesuvy půdy ve středním Švýcarsku a Polsko
bylo zasaženo tornádem, které se v Evropě vyskytuje jen velmi zřídka.

P o m o z t e  n á m  p o m á h a t

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK
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Poskytování první pomoci
v případě nouze

Poskytnutí první pomoci je jedním 
ze základních úkonů, který by měl

ovládat každý člověk

Trénink první pomoci

Stav nouze - potřeba jídla, dek, 
vody...



Přesně před 10 lety byl ČČK skutečným záchranným lanem pro desetitisíce lidí zde 
v České republice. 

Možná si pamatujete na rozsáhlé záplavy - mosty vyrvané ze základů, cesty a koleje,
zatopené vodou, zničená auta, domy a nábytek. 

Stovky měst a vesnic bylo pod vodou a zaplaveno silnými dešti a zuřícími řekami. 
Byl vyhlášen stav nouze.

ČČK přispěchal na pomoc. Zde je jen částečný seznam toho, čím jsme přispěli: 

l Okamžitě po katastrofě byly do postižených oblastí distribuovány potraviny, pitná voda,
hygienické, dezinfekční a úklidové prostředky, deky apod. v hodnotě téměř 30 mil. Kč. 

l V rámci projektu „Přímá finanční pomoc“ obdrželo 15 226 domácností ve 299 obcích
celkem 141 mil. Kč jako finanční příspěvek v hotovosti na zajištění nejnutnějších potřeb
(voda, jídlo, ošacení) na pomoc při překonání krize. 

l 839 rodin, které přišly o střechu nad hlavou, dostalo od ČČK zcela nový domek 
nebo příspěvek 200 000,- Kč na zajištění svého nového bydlení – celkem 215 mil. Kč. 

l Téměř 180 mil. Kč bylo vynaloženo na výstavbu a vybavení 8 domů s pečovatelskou
službou, v nichž nalezli domov starší a invalidní občané, kteří v důsledku povodně 
přišli o svá obydlí.  

l Stovky finančních příspěvků na pomoc sociálně slabým skupinám obyvatel (především
rodinám s dětmi a důchodcům) na rekonstrukci a opravy jejich domovů výrazně
poškozených povodní představují částku téměř 7 mil. Kč. 

Celková částka, kterou ČČK vydal na pomoc při posledních velkých záplavách, byla
téměř 600 milionů Kč. Představte si, kolik by bylo potřeba dnes!!!!  

Abych však byl upřímný – pokud by Českou republiku postihla katastrofa, kterou nyní
prochází Jižní Asie a Čína, měli bychom problém!!

Proto musíme zvýšit naše úsilí v oblasti výcviku, vzdělávání a vytvořit rezervy nouzových
zásob. Toho však můžeme dosáhnout pouze s vaší finanční pomocí. 

Již od roku 2000 je vždy druhou sobotu v září na celém světě slaven Světový den
první pomoci. V letošním roce tento den připadá na 8. září. ČČK v tento den – stejně jako
zhruba 180 národních společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce ve svých zemích 
– pořádá ve většině větších měst České republiky veřejné akce, které by měly vést ke zvýšení
povědomí občanů o významu znalostí první pomoci v denním životě, k zájmu o její výuku 
a též k ochotě finančně podpořit projekty ČČK v této oblasti.

Tento den ČČK využívá i k prezentaci všech svých aktivit a k získávání nových členů 
a dobrovolníků.



Určitě Vás potěší, když uslyšíte, že jsme v roce 2006 i díky Vám a Vaší podpoře
vyškolili v první pomoci téměř 23 000 žáků základních škol a více než 46 000 dospělých. 
V každém okrese je připravena nejméně jedna Humanitární jednotka ČČK složená 
z kvalifikovaných dobrovolníků, která by v případě jakékoliv mimořádné situace byla schopna
okamžitě pomoci postiženým.   

I když jsme rádi, že se nám daří naše programy první pomoci i připravenosti 
na mimořádné události úspěšně realizovat, jsme si vědomi toho, že tato čísla by stále
nestačila v případě, že by Českou republiku v blízké době postihla další přírodní katastrofa 
a byla by potřeba dalších vyškolených a dobře vybavených dobrovolníků.

Proto Vám dnes píši. Vím totiž, že jste tady byli vždy pro nás i pro ty, kteří to nejvíce
potřebovali. Chápete, že pokud bude ČČK připraven, pomůže to minimalizovat riziko ztrát 
na životech a na každé volání o pomoc budeme moci dříve reagovat.

Jakýkoli dar nám pomůže zajistit, abychom byli předem připraveni pro případ, 
že by Českou republiku zastihla krize jakékoli povahy. Připraveni však musíme být již nyní. 

Jako poděkování a ocenění Vaší podpory naší činnosti Vám v příloze zasílám nálepku.
Doufám, že ji hrdě vystavíte. Tak budou všichni, kteří ji uvidí, vědět, že jste věnovali finanční
příspěvek ČČK a pomohli tak, aby Vaše rodina, sousedé i Vaše společenství bylo připraveno
pro případ, že udeří další katastrofa.  

Upřímně doufám, že nikdy nebudete potřebovat pomoc ČČK – ale pokud ano,
chceme být s Vámi i s Vaší rodinou. Proto vás prosím, uvažujte o pomoci našim snahám 
o připravenost na mimořádné situace.

S úctou

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK

Váš dar Českému červenému kříži je daňově odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení
za celý rok 2007 Vám bude vystaveno a zasláno automaticky v průběhu měsíce ledna 2008.

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 je zpracovatelem
osobních údajů 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
ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvednou 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 vyhověno je Vaším právem se obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
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