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Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n.N. 

SDJ – E. Floriánové 8,  466 01  Jablonec nad Nisou 

 
 

 
 „Zdá se mi, že to není jen shoda okolností ani pouhá náhoda, že toto hnutí má ve svém znaku kříž. Kříže užíváme při označování světových stran, slouží k orientaci. Kříž je i významným 
duchovním symbolem. Svislé rameno kříže spojuje nebe se zemí – ušlechtilé zásady se projevují ve skutcích denního života. Vodorovné rameno spojuje východ se západem – trpělivost, 
význačná vlastnost východu se spojuje s činorodou vůlí západu. Jako náboženský symbol označuje kříž vítězství pravdy a lásky nad lží a sobectvím. Proto je mně kříž nejen odznakem, ale 
hlavně obsahem naší práce. V jistém smyslu podnikáme dnes ve znamení kříže nové křížové tažení. Cílem tohoto tažení je zdraví, účinná láska mezi občany a mír mezi národy.“ 

    Alice Masaryková, první předsedkyně Československého červeného kříže v letech 1919 - 1938 
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Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou  
vyhlašuje tímto od úterka 4. 6. 2013 

 

HUMANITÁRNÍ VECNOU SBÍRKU 

PRO POVODNE 2013 

 

Sběrné místo: 
Spolkový dům Jablonec nad Nisou, E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

4. patro – kancelář ČČK 

(V případě, že budete hůře mobilní, můžete nechat pomoc na recepci) 

 

Datum a čas 
Od 4. 6. 2013 (úterý) – zatím  7.6.2013 (pátek) 

Každý den od 9:00 do 18:00 

 

Nejvíce potřebné věci: 
Deky, karimatky, jednorázové nádobí (kelímky, tácky, příbory), vlhčené ubrousky 

Úklidové prostředky (saponáty, písky), hadry, desinfekce, gumové rukavice, 

Lopaty, košťata, holiny, pláštěnky, pracovní rukavice 
 
 
 Kateřina Havlová 
 Ředitelka OS ČČK Jablonec nad Nisou 
 

Dále jsme nabídli pomoc lidských zdrojů postiženým místům, pokud se chcete zapojit, 

prosím o informaci na mail havlova@cck-jablonec.cz.  

Krátce stačí napsat Jméno, příjmení, věk, zdravotní stav a druh nabízené pomoci. 

http://www.cck-jablonec.cz/
mailto:havlova@cck-jablonec.cz

