FRANCOUZSKÉ VELVYSLANECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Poděkování Francouzského velvyslanectví – 16. dubna 2013
Vysoce profesionální přístup záchranářů a lékařů, kteří 8. dubna 2013 zasahovali u vážné
nehody autobusu u Rokycan, udělal na zástupce Francouzského velvyslanectví v Praze hluboký
dojem. Po prezidentovi Francouzské republiky chce i velvyslanectví ještě jednou vyjádřit své
poděkování všem, kteří se počínaje 8. dubnem zapojili do poskytování pomoci.
Slova díků patří rychlé záchranné službě, plzeňským a rokycanským hasičům, lékařům na
příjmu a na jednotlivých odděleních nemocnic v Rokycanech a v Plzni-Lochotíně, magistrátu
města Plzně, zdravotnickému personálu a administrativním pracovníkům nemocnic,
zaměstnancům 31. základní školy v Plzni, Českému červenému kříži, biskupství plzeňskému,
frankofonním dobrovolníkům (českým občanům, francouzským podnikům a francouzské
komunitě v Plzni), kteří se střídali v plzeňské nemocnici a nepřetržitě pomáhali rodinám obětí,
příslušným policejním složkám, ředitelství a personálu hotelů, které ubytovaly rodinné
příslušníky, personálu Letiště Václava Havla Praha, který umožnil návrat zachráněných a
zraněných do vlasti.
Jim všem Francouzské velvyslanectví vyjadřuje uznání, vděk a důvěru.
Message de remerciement de l’ambassade de France – 16 avril 2013
Impressionnée par l'efficacité des secours et des soins apportés aux victimes du
dramatique accident d'autocar du 8 avril 2013 à Rokycany, l'ambassade de France à Prague
souhaite, à la suite du Président de la République française, renouveler ses
remerciements à tous ceux qui se sont mobilisés depuis le 8 avril.
Elle pense en premier lieu aux équipes des secours d'urgence, aux sapeurs-pompiers de
Rokycany et de Plzen, aux services d'accueil et de soins des hôpitaux de Rokycany et de PlzeňLochotín, à la mairie de Plzeň, au personnel soignant et au personnel administratif des hôpitaux,
au personnel de l'Ecole 31, à la Croix rouge tchèque, à l'Evêché de Plzeň, aux bénévoles
francophones (citoyens tchèques, entreprises françaises et communauté française de Plzeň) qui
se sont relayés sans relâche à l'hôpital de Plzeň auprès des familles des victimes, aux différents
services de police impliqués dans le suivi de cet accident, à la direction et au personnel des
hôtels qui ont hébergé les familles, aux services aéroportuaires de l'Aéroport Václav Havel de
Prague qui ont permis les rapatriements des rescapés et des blessés.
A tous elle exprime sa reconnaissance, sa gratitude et sa confiance.
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