Pomozte Kapce krve
Pomozte Kapce krve a pomůžete nejenom svým bližním, ale i Sokolu a hlavně sobě.

Sokol chce být i v darování krve vzorem a inspirací obyvatelům ČR
Dosavadní výsledky naší Kapky krve za posledních pět let v porovnání s populací České republiky:
V ČR je cca 250 000 dárců krve na 10 000 000 obyvatel. Z toho plyne, že každý 40tý Čech je dárce.
V ČOS máme v uplynulých pěti letech průměrně 200 dárců na 160 000 členů. Z toho plyne , že
každý 800stý člen Sokola je dárce krve.

800 : 40 = 20
Jsme zatím papírově dle námi udávaných počtů dárců krve 20x horší, než populace ČR.
Kapka krve je krásná myšlenka, která by neměla jenom přežívat, ale musí žít naplno.
Je na každém z nás, bude -li v nejbližší době SOKOL i v darování krve vzorem a inspirací pro celou

Českou republiku.
Jak na to?
Cíl
Tam, kde není stanovena cílová meta, tam těžko dosáhneme uspokojivého výsledku.
Pokud chceme být pro ČR opravdovým vzorem a inspirací, pak musíme být lepší, než je průměr v
ČR. Nyní máme asi 200 dárců na 1 100 jednot, což je přibližně 1 dárce na 5,5 jednoty a to je strašně
málo. Když poměr obrátíme na průměrných 5 dárců na jednotu (spolek), pak budeme mít přes 5 500
dárců a to je při 160 000 členech dárcem každý 29. Tento cíl není vůbec přehnaný, ani nereálný.
Cílem tedy je mít minimálně 5 500 dárců krve, což je v průměru pouhých 5 dárců na jednotu.
Zapomeňme na chvíli na naši lenost, pohodlnost a překonejme sami sebe. Buďme pokornější a
zamysleme se nad tím, co je v životě důležitější. Na misce vah jsou na jedné straně např. vynikající
sportovní výkony, oslavy různých výročí, či památných dnů atd., a na misce druhé je „malé“
sebeobětování při záchraně zdraví a nebo i životů našich spoluobčanů.

Uvědomme si, že dárci krve jsou v podstatě prototypem „IDEÁLNÍHO SOKOLA“.
Dárci jsou pro ostatní nejenom morálním vzorem, ale musí dodržovat (alespoň občas) zdravý
životní styl a o to nám přece v Sokole všem jde, nebo ne? Vzdejme hold těm loňským 230
„statečným“ ze 49 jednot, kteří zatím drží sokolský prapor v Kapce krve těsně nad zemí.
Pomozme náš prapor zdvihnout vysoko nad hlavu tím, že do dárcovství krve zapojíme všech 1 059
jednot a ukažme, že pro nás v SOKOLE

není problém udělat navíc něco zdarma ve svém volném čase pro druhé!
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