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Vážení přátelé,

dovolte mi, abych se vzhledem k mému odchodu na zasloužilý odpočinek rozloučil tímto 
předvánočně laděným dopisem. V posledních dnech rekapituluji moji dlouholetou práci pro 
Český červený kříž a těším se na další výzvy, které má pro mne připravené má rodina. A u toho 
bych se na chvíli rád zastavil.  Předvánoční čas by měl vždy patřit našim nejbližším, dětem 
a vnoučatům. Jsou naším štěstím a nadějí do budoucna. Jsem pyšný na to, že se Český červený 
kříž vždy soustředil na projekty pomáhající rodičům v hmotné nouzi či nemocným dětem. Díky 
tomu se nám daří zmírnit bolest, kterou sebou tyto starosti nesou, a ukázat malým marodům 
a jejich rodičům, že na to nejsou sami. A to hlavně díky Vám a Vašim příspěvkům. Jsem Vám za 
to velmi vděčný a rád bych Vás požádal, abyste touto cestou podporovali Český červený 
kříž i nadále. 

Jedním ze specializovaných lékařských zařízení, ve kterých pečujeme o velmi malé pacienty, je Dětský dechový 
rehabilitační stacionář provozovaný naším oblastním spolkem v Litoměřicích. Léčí se tu děti trpící astmatem, alergickou 
rýmou, ekzémy a chronickým onemocněním horních i dolních dýchacích cest. Starají se zde o ně učitelky, zdravotní 
a rehabilitační sestry a jednou týdně dochází odborný lékař, který předepisuje léčbu a terapie. Přichází sem také ambulantní 
pacienti do 18 let a děti po operačních zákrocích spojených s dýcháním. 
Většinu získaných prostředků využíváme na nákup didaktických pomůcek pro rozvoj myšlení dětí, pro jejich hry a tvoření. 
Do budoucna bychom rádi pořídili řezací plotr, keramickou pec pro kurz keramiky a další vybavení pro dětskou hernu. 
Součástí léčby je také fyzioterapie, pro kterou se nám nedostává ortopedických a masážních pomůcek a trampolínek.

Krůček po krůčku se snažíme vylepšovat dětem léčebné prostředí. Chceme, aby si od nás odvezly vedle zlepšení 
zdravotního stavu i milou vzpomínku na čas u nás trávený. A aby se nám to dařilo, potřebujeme i Vaši pomoc. Rádi 
bychom v příštích letech rozšířili doprovodné a edukační programy, které posilují dětem jemnou i hrubou motoriku 
a zábavnou formou pomáhají stírat handicapy dětí trpících chronickou chorobou oproti dětem zdravým. Věříme, že se 
nám to společnými silami podaří. DĚKUJEME!

Více informací o dalších aktivitách ČČK naleznete na internetových stránkách www.cervenykriz.eu. Své dotazy nám 
pište na e-mailovou adresu cervenykriz@cervenykriz.eu nebo volejte na číslo 251 104 217.  

Za kolegy z dechového rehabilitačního stacionáře v Litoměřicích Vám děkuji a přeji poklidný předvánoční čas. 

RNDr. Josef Konečný
ředitel Úřadu ČČK

V Praze dne 30. listopadu 2022

www.cervenykriz.eu



POMÁHÁME

SPOLEČNĚ.
DĚKUJEME!

„Naše školička je plná úžasných dětí, se kterými se vůbec nenudíme. Děti jsou akční a zvídavé, rády 

si hrají a tvoří. Rozvíjíme je ve všech směrech a mimo to hlavní, že je léčíme, je také připravujeme na 

jejich nejdůležitější krok, nástup do první třídy.“   

Olga Šotnarová

ředitelka

Oblastního spolku Českého červeného kříže Litoměřice


