
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N.   
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„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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NOMINACE DOBROVOLNÍKA Začátek formuláře 
Jméno a příjmení 
nominovaného 

 

N
o
m
in
o
v
a
n
ý

 

Adresa bydliště 
nominovaného 

 

Datum narození 
nominovaného 

 

Kontakt na 
nominovaného 

 

Podmínkou udělení ceny je souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a hlavního důvodu, proč byl na cenu 
navržen, spolu se souhlasem být kontaktován médii  

Podpis nominovaného  

Povolání 
nominovaného 
dobrovolníka 

 

Popis činnosti 
kandidáta ceny 
KŘESADLO 2014 a 
hlavní důvody pro 
jeho navržení. 

 

Délka dobrovolnické 
činnosti 

 

Jméno a příjmení 
navrhovatele 

 

 

N
a

v
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v
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Kontakt na 
navrhovatele - e-mail 

 

Kontakt na 
navrhovatele –tel. 

 

Právnická, fyzická 
osoba navrhovatele  
- firma,  organizace  

 

  

http://www.cck-jablonec.cz/

