
 

Česká mincovna a Český červený 

kříž spolupracují na dalším 

charitativním projektu Děkujeme 

         V Jablonci dne 2.3.2022 

www.ceskamincovna.cz    

www.cervenykriz.eu     

Česká mincovna a Český červený kříž se 

domluvily pod vlivem válečných událostí na 

východu Evropy na rozšíření projektu 

Děkujeme.  

Vedle přímé finanční podpory České mincovny 

v objemu 300 000 Kč na veřejnou sbírku 

zdravotnického materiálu 333999/2700, 

variabilní symbol 1502, kde jednotřetinovým 

podílem podpoří ČČK svou sesterskou organizaci 

na Slovensku, se obě společnosti shodly na 

přeformulování a rozšíření již fungující 

spolupráce v projektu Děkujeme. 

Z prodeje zlatých, stříbrných a obecných medailí Děkujeme, které vznikly na počátku pandemie v roce 

2020, odevzdává Česká mincovna na Fond humanity ČČK 500 Kč, 200 Kč a 70 Kč. Nadále jsou tyto 

prostředky určeny i na aktivity, které Český červený kříž vykonává v souvislosti s válečným děním na 

Ukrajině.  

„Bereme jako občanskou povinnost postavit se po bok státu a neziskových organizací. Rozhodli jsme 

se zapojit do přímé pomoci lidem na Ukrajině a jako prostředníka jsme zvolili Český červený kříž a 

Slovenský červený kříž, které mají přímé napojení na své ukrajinské kolegy,“ potvrdil rozhodnutí 

České mincovny ředitel Michal Drtina s tím, že humanitární pomoc má totiž velký smysl zejména ve 

chvíli, kdy je koordinovaná a přesně cílená.  

„Velmi mne těší, že se Česká mincovna řadí mezi ty, kteří nám umožňují pomáhat. Válka, kterou 

nikdo nečekal, vstoupila do životů milionů lidí na Ukrajině. Naším posláním je jejich utrpení alespoň 

zmírňovat. S příspěvkem České mincovny se to nám a našim ukrajinským kolegům bude dařit zase o 
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něco lépe,“ hodnotí spolupráci s Českou mincovnou prezident ČČK Marek Jukl. Pomoc se dostává 

přímo k potřebným a je tak naplněna zásada, že utrpení je třeba mírnit přímo v místě jeho vzniku. 

Česká mincovna podniká další kroky, které si kladou za cíl soustředit smysluplnou a adekvátní 

podporu. „Věnujeme část výtěžku i letos z každé prodané Sady oběžných mincí 2022 Praha Českému 

červenému kříži na Fond humanity,“ konkretizoval další zhruba čtvrt milionovou pomoc šéf 

marketingu Jaroslav Černý s tím, že na e-shopu je u tohoto produktu prolink na oficiální sbírku ČČK 

Pomoc Ukrajině. Zákazníci e-shopu u medailí Děkujeme najdou v textu i zde prolink vedoucí přímo na 

dárcovský portál ČČK: „Kdekoliv je konflikt, tam je symbolem naděje červený kříž.“  

 „Mezi našimi zaměstnanci je i řada dobrovolných dárců krve. Pokud se někdo další na tento nezištný 

krok lidství chystá, budeme na něj nesmírně hrdí. Vznikne-li akutní potřeba krve v souvislosti 

s ukrajinským konfliktem, média o něm budou rozhodně informovat,“ doplnila mluvčí mincovny, 

Lenka Klimentová.  
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