
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následky ničivého tornáda musí řešit také rodiče 
 

 
Tisková zpráva  
28. června 2021  

 
Tornádo, které se přehnalo jižní Moravou, překazilo mnoha lidem mimo jiné i rodinnou dovolenou či 

pobyt dětí u prarodičů. Na první pohled v měřítku takové katastrofy zbytná záležitost, nicméně 

rekonstruovat poničené obydlí či řešit kompletně novou střechu nad hlavou a ještě se přitom starat 

o malé děti, je téměř nemožné. Proto jsme se v rámci B. Braun pro život rozhodli podpořit projekt 

Karlovarské krajské nemocnice, která vyhlásila sbírku na realizaci dětských letních táborů. „Moc si 

přejeme, aby se rodičům uvolnili ruce a děti si i za těchto okolností mohly užít krásné léto,“ 

říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B. Braun.  

 

Tímto aktivity B. Braun pro život na pomoc Moravě nekončí. „Vyhlašujeme zaměstnaneckou 

výzvu „Plníme sen pohybem Pro Moravu“. Po dosažení spálení 2 miliónů kalorií jakýmkoli 

pohybem či přispění na sbírkové konto #bbraunpromoravu podpoříme další projekty či 

konkrétní občany, které katastrofa zasáhla,“ doplňuje Martin Kuncek. Přímo v zasažené oblasti 

komunikujeme s místními organizacemi a doplňujeme zásoby dezinfekcí na ruce. Celkově tak  

B. Braun pro život daruje lidem v zasažené oblasti minimálně 350 tisíc korun.  

 

 
 

Více o B. Braun 

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu přes 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na 

světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun 

Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek, odborných ambulancí 

a domovů pro osoby se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B.  Braun 

v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 900 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život 

podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.  
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