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Slavia pojišťovna společně s Policií ČR představuje nový 

společný projekt zaměřený na problematiku pátrání  

po pohřešovaných lidech 

 

Praha, 15. září 2022  

Jmenuje se Ztracená pomněnka a jeho cílem je motivovat lidi k vzájemné 

pomoci, empatii a všímavosti. Ocenění v něm získají ti, kterým nejsou lhostejné 

problémy ostatních, dokáží pomoci v pravou chvíli a jejich dobrovolné zapojení 

do pátrání přispěje k nalezení pohřešované osoby, přestože nejsou 

profesionálními záchranáři. 

„Ztracenou pomněnkou chceme poukázat na to, že hrdinové nejsou pouze ve filmech 

a počítačových hrách, ale že jsou to velmi často obyčejní lidé,“ vysvětluje generální 

ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser. „Ačkoliv pojišťovnictví pracuje s oceňováním 

rizik u věcí i osob, velmi dobře víme, že lidský život je ve skutečnosti nenahraditelný. 

Často jej může zachránit pouhá všímavost. Kamerové systémy nejsou všude, ale oči 

a cit máme všichni,“ dodává Waisser. 

„Policie České republiky si Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný 

pomněnkový den připomíná každoročně 25. května a využívá ho k rozšiřování 

povědomí veřejnosti o tématu pohřešovaných dětí i dalších osob,“ říká policejní 

prezident genmjr. Martin Vondrášek. Právě v tento den se totiž v roce 1979 v New 

Yorku ztratil cestou do školy šestiletý chlapec, a přestože následovalo rozsáhlé 

pátrání, nebyl bohužel nikdy nalezen. 

„Ztracená pomněnka se ale nechce zaměřovat pouze na děti, protože stejnou 

pozornost potřebují při pohřešování i ostatní, velmi často třeba senioři,“ dodává  

plk. Jan Rybár, vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. 

„Velkou pomoc při pátrání často přináší zapojení dobrovolníků, dobrovolnických 

organizací i široké veřejnosti a jsem rád, že touto cestou budeme mít možnost  

ty nejobětavější za jejich pomoc ocenit,“ doplňuje Vondrášek. 

Policisté pátrající po pohřešovaných dětech, dospělých či seniorech budou průběžně 

hledat v jednotlivých krajích vhodné kandidáty, ze kterých společně se zástupci 

pojišťovny vyberou toho, kdo si ocenění zaslouží nejvíce. 

 

Pro další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Václav Bálek, tel.: 605 203 447, vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz 

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých 

zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze 

českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven 
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v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, 

kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, 

živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i 

personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst 

obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat 

fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia 

pojišťovny.  

 

 


