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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 4. IX. 2020

DĚKUJEME: ČČK PŘEDÁ MEDAILE ZA POMOC PŘI COVID-19

VIS HUMANITATIS – SÍLA HUMANITY – LE POUVOIR DE L’HUMANITE – POWER OF HUMANITY

Dne 13. září 2020 budou v Praze předány Medaile ČČK Děkujeme určené těm, kteří se
nadstandardním osobním nasazením zapojili do zvládání epidemie covid-19 na jaře
letošního roku.
Medaile nese na líci slovo „děkujeme“ v řadě
světových jazyků. Na rubu je portrét Florence
Nightingalové,
patronky
moderního
ošetřovatelství, od jejíhož narození letos
uplynulo 200 let, a symbol Červeného kříže,
neboť Henri Dunanta k založení Červeného
kříže inspirovala.
Vyznamenaní byli vybráni z návrhů, které
mohla veřejnost Českému červenému kříži od
května do července zasílat. Oceněno bude
více než 100 těch, kteří se zasloužili o to, že
na jaře tohoto roku se podařilo nákazu Covid19 v naší zemí zvládnout.
„Mezi
vyznamenanými
najdeme
jak
dobrovolníky, kteří šili roušky, pomáhali
v domovech pro seniory, zapojili se aktivně do
pomoci Českého červeného kříže, vyráběli obličejové štíty a podobně, ale i profesionály,
kteří třeba organizovali karanténní opatření na Litovelsku a Uničovsku, organizovali pomoc
občanům jako zástupci samosprávy a celou řadu dalších lidí, kteří nehleděli na čas a
námahu a rozhodli se pomáhat nad rámec svých povinností. Těm všem má být medaile
Děkujeme poděkováním i památkou“, řekl prezident ČČK Marek Jukl.
Kromě medaile z mosazi budou
z vyznamenaných i zlaté (dukát).
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Medaile Děkujeme vyrobila a věnovala bezplatně Českému červenému kříži Česká
mincovna, a. s. Další finanční příspěvek České mincovny pro ČČK půjde jako část zisku
z prodeje Sady oběžných mincí 2020 – Olympijské hry v Tokiu a Mistrovství Evropy ve
fotbale.
„Je nám ctí být partnerem ČČK nejen při tomto projektu. Práce dobrovolníků je stále
nedoceněná a rádi podpoříme tradici každoročního děkování těm, kteří pomáhají ostatním,
aniž by přemýšleli o své odměně. Ať jde o dárce krve, pečovatele o potřebné či dobrovolníky
v řadách Červeného kříže,“ komentovala spolupráci mluvčí České mincovny Lenka
Klimentová.
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Samotné předání vyznamenání se uskuteční méně formálním způsobem během plavby
parníku na Vltavě 13.09.2020 v době 10:30 – 14:00.
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