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Tento rok, rok 2008, je díky osmičce 
na konci více zmiňován, uváděn jako významný. 
Je to především v souvislosti s tím, co se událo 
v minulosti velmi vzdálené i nedávné, v letech, 
jejichž číselné označení končilo osmičkou. Často 
se jedná o události, které lidem v této zemi nepři-
nesly nic moc dobrého. Doufejme, že letošní rok 
bude v této souvislosti přes všechny hrozby lepší.

Pro Český červený kříž a jeho lidi, je tento 
rok s osmičkou na konci také významný. Nejen 
proto, že to je další rok práce pro lidi, další rok 
možností k uplatnění našich možností, schop-
ností a léčení našich chyb a nedostatků. V tomto 
roce také vzpomeneme již patnáctého výročí vzni-
ku Českého červeného kříže.

Po převratných změnách roku 1989, po záni-
ku Československa v roce 1992 byla v roce 1993 
ustavena nová národní společnost Český červený 
kříž. To byl následek a logické vyústění změn v po-
litickém i ekonomickém životě společnosti.

Před  patnácti lety jsme zahájili nezbytný 
proces demokratizace, decentralizace a dalších 
nezbytných změn uvnitř naší organizace. Snaži-
li jsme se a snažíme se nalézt co nejefektivnější 
způsob jejího fungování v rámci principů hnutí. 
Předpokládá to nalézt aktivity a programy po-

třebné pro naše občany či další, kteří potřebují 
nebo budou potřebovat naší pomoc a zajistit je-
jich kvalitní a efektivní realizaci.

Cílem bylo a je: Vytvořit moderní, akceschop-
nou a nezávislou národní společnost Českého čer-
veného kříže, která je schopná poskytovat pomoc 
potřebným. Národní společnost, která svými vý-
sledky získává uznání a podporu občanů, podnika-
telů, státní správy i zahraničních partnerů.

Jak se nám dařilo v uplynulých patnácti le-
tech?  Začátky byly velmi těžké. Vnější a vnitřní 
podmínky byly nepříznivé. Nedostávalo se financí,
účty organizace zely prázdnotou, podpora ze stra-
ny státu minimální, převládala všeobecná nedůvě-
ra a nejistota. Přesto se podařilo situaci zvládnou 
a nastartovat nový vývoj. Každý musel zazname-
nat, že došlo k rozšíření aktivit ČČK, upevnění po-
stavení ČČK v očích veřejnosti, v jednání se stát-
ní správou. Naše ústřední orgány a představitelé  
ČČK jsou vnímáni pozitivně a přijímáni nejvyšší-
mi představiteli státu jako partneři pro spolupráci. 

Obdobné vztahy spolupráce byly navázány 
v některých oblastech. Samozřejmě v souvislos-
ti s výbornými výsledky příslušných OS ČČK. 
Tam, kde představitelé OS ČČK ještě nezazna-
menali, že nastaly změny, že  místo proklamací 

a požadavků musí předkládat kvalitní nabídku 
a výsledky vlastních aktivit, tam spokojeni být 
nemohou. My také ne. Škodí nám všem.

Samozřejmě, že ne vše se nám povedlo. Stá-
le musíme zlepšovat kvalitu naší práce. Výsledky 
našich programů ať již výuky první pomoci, při-
pravenost na katastrofy, služby pro seniory a dal-
ších,musí být na profesionální úrovni. To se týká 
i řízení společnosti na ústřední i oblastní úrovni. 
Musíme všichni již konečně pochopit, že v této 
době nic není zadarmo. Vše se musí tvrdě odpra-
covat nebo draze zaplatit. 

Žijeme ve složité době. V době vytváření 
nové společnosti, nových vztahů, pravidel. Ži-
jeme v době vytváření nové rovnováhy v lidské 
společnosti. ČČK, všichni jeho členové, funkci-
onáři, pracovníci by svými postoji a především 
činy a prací měli být příkladem všem ostatním. 
Silnou, akceschopnou a uznávanou národní spo-
lečnost Českého červeného kříže vytvoříme jen 
trpělivou a kvalitní prací všichni společně, to zna-
mená jednotni. Uplynulých patnáct let položilo 
velmi dobrý základ. Pokračujme prosím.

JUDr. Jiří Procházka
ředitel Úřadu ČČK 

O výročích

XXX. Mezinárodní konference ČK&ČP
Pro Humanitate Coniuncti – svět se sešel 

na XXX. Mezinárodní konferenci ČK&ČP
V závěru loňského roku proběhla v Ženevě 

pravidelná zasedání ústředních orgánů Mezinárod-
ního hnutí Červeného kříže a Červeného půlmě-
síce – Valné shromáždění Mezinárodní federace 
ČK&ČP, Rada delegátů ČK&ČP, která vyvrcholila 
jednáním orgánu nejvyššího – XXX. Mezinárodní 
konference ČK&ČP.

Zatímco první části jednání se účastní z jed-

notlivých 186 zemí světa jen delegace tamních ná-
rodních společností Červeného kříže, Červeného 
půlměsíce a – letos poprvé v roli člena – společnost 
Davidovy hvězdy spolu s delegacemi Mezinárod-
ního výboru ČK a Mezinárodní federace ČK&ČP, 
je jednání Mezinárodní konference odlišeno účastí 
vládních delegací zemí – účastníků Ženevských 
úmluv, tedy v současné době všech 194 států světa. 
Účast vládních delegací je významná, neboť umož-
ňuje realisticky společně posoudit problémy a stráz-
ně lidí naší planety a nalézt pro jejich zmírnění po-
stupy, které právě proto, že jsou hledány společně 
– tedy jak na úrovni jednotlivých složek Červeného 
kříže, tak na úrovni vlád – mohou být opravdu efek-
tivní. Efektivní jak z hlediska principu humanity, 
neboť se zaměří opravdu na všechny skupiny obyva-
tel, ať žijí kdekoli, tak i efektivní ekonomicky, neboť 
se úsilí Červeného kříže a vlád zbytečně nepřekrývá. 
Tento jedinečný model je specifikou právě meziná-
rodní organizace Červeného kříže a Červeného půl-

měsíce. Z naší vlasti tedy do Ženevy odcestovala jak 
delegace ČČK, tak delegace zástupců ministerstev 
zahraničí, zdravotnictví a obrany.

Letošní jednání konference se neslo v duchu 
sloganu Společně pro humanitu, který je součástí 
loga Hnutí ČK&ČP pro další období. Není možné 
se podrobně zmiňovat o obsahu přijatých závěrů, 
jistě tušíte, že vzhledem k širokému záběru činností 
ČK&ČP danému mnohostranností problémů lidí 
dnešního světa sužovaných válkami, nemocemi, 
hladem, násilím či katastrofami, není možné popsat 
na tomto prostoru to, o čem konference jednala. 
Ostatně v činnosti naší více než 14 desetiletí půso-
bící organizace ani žádné prudké změny nenastávají 
– její cíl zůstává stále jak prostě jednoduchý svou 
formulací – zmírňovat či předcházet všechny formy 
lidského utrpení – tak jako je složitý svou realizací. 
Ne, konference nepropadla sebeklamu, že zná uni-
verzální recept na řešení problému lidstva. Přesto 
– připomenutí, shrnutí a pojmenování toho, co tíží 

AKTUÁLNÍ TÉMA
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lidi většiny světa a co je nezměrné ve srovnání s tím, 
co tíží nás – není samoúčelné. Veřejnost i vlády po-
třebují slyšet znova a znova inventuru problémů 
a návrhy řešení a lidé postižení strázněmi potřebují 
slyšet, že o jejich problémech svět ví…Jako hlavní 
oblasti, na něž se úsilí Červeného kříže zaměří byly 
v závěrečném dokumentu Deklarace Společně pro 
humanitu identifikovány války a způsoby válčení, 
migrace, hrozba infekčních chorob, násilí v obyd-
lených oblastech a degradace životního prostředí 
včetně změn klimatu. Poslední téma, které často 
bývá politicky využíváno, však konference uchopila 
realisticky – změna klimatu je faktem, není úkolem 
Červeného kříže hodnotit, zda jde o následek čin-
nosti člověka či o přirozený cyklus změn klimatu, 
ale úkolem Červeného kříže je být připraven na ná-

sledky těchto změn – nárůst migrace a zhoršení 
dostupnosti vody a jiných životních potřeb v řadě 
zemí světa je a bude humanitární výzvou, na niž 
musí Červený kříž být schopen reagovat. A nejde 
jen o Červený kříž, závazky Deklarace jsou závazky 
všech účastníků Konference, tedy i států. Krom De-
klarace byla přijata i řada rezolucí, z nichž jmenuj-
me rezoluci o pravidlech pomoci při katastrofách, 
které řada zemí postrádala, a rezoluci o specifické
povaze vztahu národních společností a jejich států, 
která shrnuje v mezinárodním právu založené spe-
ciální, ojedinělé postavení národních společností 
Červeného kříže vůči státu, ojedinělé proti nevlád-
ním organizacím. To však není výsadou, ale výzvou 
národním společnostem, tedy i ČČK, plnit povin-
nosti z toho plynoucí a být připraven pomáhat stá-

tu v oblastech zdravotních, zdravotně výchovných, 
sociálních, přípravy na katastrofy či války. Co tedy 
konkrétně vyplývá z jednání Konference pro členy, 
zaměstnance a dobrovolníky Českého červeného 
kříže? Zdánlivě nic převratného – spolupracovat 
na plnění našich úkolů, jejichž základ je stále stej-
ný – pomáhat těm, kteří si pomoci nedovedou, ať 
již proto, že nemohou a nebo nevědí jak. Měnící 
se jsou však vnější podmínky i způsoby, jak tento 
úkol naplnit. Pomáhejme i hledejme společně!
(zájemce o konkrétní dokumenty odkazuji na  
internetové stránky ČČK: www.cervenykriz.eu).

RNDr. Marek Jukl, Ph.D., 
prezident ČČK  

Slovo redakce...
Před vámi leží Noviny Červeného 

kříže v úplně jiném „kabátě“ než na kte-
rý jste byli zvyklí. Jak jste byli již dříve 
informováni, z úsporných důvodů bylo 
třeba učinit rozhodnutí, z kterého vzešla 

tato nová podoba našeho periodika. Tak trochu 
přeneseně, by se dalo říct, že tělo zeštíhlelo a musí 

měnit šatník. Každé šaty něco stojí a proto je třeba 
přestrojit se postupně, kousek po kousku. Začíná-
me skromně, vycházíme z verze minimalistického 
formátu, to ale neznamená, že zde není odvážná 
ambice v budoucnosti navýšit počet stran. Ale to zá-
leží také na vás, protože značná část prostoru v těch-
to novinách je určena vám resp. vašim příspěvkům. 
O tom jak kvalitní čtení to bude rozhodujete tedy 
i vy. Byli bychom rádi, kdyby Noviny Červeného 

kříže  byly skutečně vašimi novinami, tedy přináše-
ly věci, které vás zajímají. Proto pište, posílejte tipy 
a náměty. Podělte se s ostatními o své dobré i špatné 
zkušenosti. Téměř vždy zaujme příběh. Zamyslete 
se a nabídněte jej. Může jít o příběh týkající se pří-
mo předmětu činnosti, či o lidský příběh klienta, 
dárce, zaměstnance. Zkuste to, určitě to stojí za to.

    
Ing. Jana Štrejnová, redakce Novin ČK 

Výkonná rada ČČK  
8.12. 2007

Výkonná rada na svém posledním zasedání 
minulého roku projednala a schválila návrh časo-
vého plánu zasedání Výkonné rady ČČK, Komor 
ČČK a Shromáždění delegátů ČČK na rok 2008 
- 2009 a rámcový plán činnosti na stejné období, 
dále plán zahraničních styků ČČK na rok 2008 
a návrh pořadatelů krajských republikových sou-
těží ČČK v první pomoci v roce 2008. Rovněž 
došlo ke schválení úpravy normy kurzů Základní 
norma zdravotnických znalostí. Výkonná rada 
také schválila humanitární pomoc ČČK řeckému 
obyvatelstvu prostřednictvím Řeckého červeného 
kříže, návrh na zařazení do Ústřední pohotovostní 
záchranné jednotky ČČK, návrh na vyslání soutěž-
ního družstva na FACE 2008, návrhy na udělení 
medailí „Za záchranu života“.  Dále Výkonná rada 
ČČK schválila žádost OS ČČK Klatovy o pro-
dloužení splatnosti poskytnuté půjčky, žádosti OS 
ČČK Brno – město a OS ČČK Hradec Králové 
o poskytnutí bezúročné půjčky. Na tomto zasedá-

ní byl schválen návrh na mimořádné udělení Zlaté 
medaile MUDr. Jana Janského.

V rámci informačních zpráv vzala Výkonná 
rada ČČK na vědomí zprávu o činnosti prezidenta 
ČČK a Úřadu ČČK a přehled aktivit Úřadu ČČK 
a OS ČČK se sdělovacími prostředky za uplynulé 
období. Dále vzala na vědomí informaci o sestavo-
vání rozpočtu ČČK na rok 2008, zahájení výstavby 
Domu seniorů ČČK Hvězda, informaci ze zase-
dání Komor ČČK, informaci o předávání Zlatých 
křížů mnohonásobným dárcům krve v roce 2007, 
informaci o ústředních školeních ČČK v roce 2007 
a zprávy ze zahraničních služebních cest.  

Předání vyznamenání ČČK 
na Staroměstské radnici  

v Praze
Starobylé prostory Brožíkovy síně Staro-

městské radnice v Praze byly místem kde se 3. 
12. 2007 konalo slavnostní setkání při příležitosti 
předání vyznamenání Českého červeného kříže. 

V letošním roce bylo pozváno 41 vyznamena-
ných, z nichž třiatřicet obdrželo vyznamenání 
ČČK „Za dlouholetou práci“ a osmi byla udělena 
medaile ČČK „Za záchranu života“. Mezi vy-
znamenanými, kteří v rozhodující chvíli přispěli 
včasným a správným poskytnutím první pomo-
ci k záchraně lidského života byli i dva mladíci 
ve věku 14 a 12 let, žáci Základní školy v Jindři-
chově Hradci, kteří zachránili život tonoucímu 
se dvouletému dítěti. Událost záchrany mladého 
života zaujala i televizní stanici TV NOVA, která 
odvysílala tento příběh v pořadu Na vlastní oči. 

Předání vyznamenání Českého červeného 
kříže se uskutečnilo pod symbolickou záštitou čle-
na rady Zastupitelstva hlavního města Prahy pro 
oblast zdravotnictví Mgr. Milana Pešáka. Úvodní 
projev přednesl prezident ČČK RNDr. Marek 
Jukl, Ph.D., který spolu s panem radním a ředite-
lem Úřadu ČČK JUDr. Jiřím Procházkou předal 
vyznamenání všem oceněným. Součástí progra-
mu bylo i kulturní vystoupení o který se postaral, 
již adventní atmosférou vyzařující, dětský pěvec-
ký sbor Claireton Chorale.

Český červený kříž i v roce 2007 uspořádal 
ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky se-
tkání mnohonásobných bezpříspěvkových dárců 
krve s paní Ing. Livií Klausovou, CSc. Setkání 
se uskutečnilo 30 října 2007.

Tradice těchto setkání se datuje již od deva-
desátých let, kdy delegace byly přijímány prezi-
dentem ČR nebo jeho chotí.

V letošním roce přijalo pozvání do reprezen-
tačních prostor Pražského hradu 25 dárců, kteří 
byli vybráni z nositelů Zlatého kříže - nejvyššího 
ocenění, kterým ČČK bezpříspěvkové dárce krve 
oceňuje. Osobní setkání s první dámou  je vždy pro 
zúčastněné nevšedním zážitkem, který bývá každo-
ročně spojen i s kulturním programem a prohlíd-

kou neveřejných prostor 1. patra Pražského hradu. 
Kulturní program byl zajištěn hudebním triem 
Trio Hélios Praga  a hradními prostorami provedl 
delegaci dárců p. Dr. Kadlec.

Vybraní bezpříspěvkoví dárci krve obdrželi, kro-
mě drobných dárků od paní Ing. Livie Klausové, CSc. 
jako upomínku na toto setkání, také dárek od Úřadu 
ČČK, a to CD se souborem fotografií z této akce.

ZPRÁVY, AKTUALITY

Přijetí delegace bezpříspěvkových dárců krve na Pražském hradě
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Vzdělávací program pro  
pedagogické pracovníky
Českému červenému kříži v Karlových Va-

rech udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy akreditaci na odborné kurzy Základní 
norma zdravotnických znalostí a Zdravotník 
zotavovacích akcí.

Tato aktivita má umožnit pedagogickým pra-
covníkům účast na vzdělávacích akcích. Absolvent 
kurzu získá teoretické znalosti o základech posky-
tování první pomoci, naučí se ji ale také provádět. 
Školení dále seznamuje účastníky se základními 
povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti 
a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně 
veřejného zdraví (§ 11, ods. 1 písm. a) v platném 
znění. Platnost osvědčení, které účastníci obou vzdě-
lávacích programů po absolvování obdrží,  je bez ča-
sového omezení a bez povinnosti doškolování.

V roce 2007 proběhlo už 10 kurzů, kterých 
se zúčastnilo celkem 119 pedagogů  ze základních 
a středních škol Karlovarského kraje.

Je nutno říci, že pedagogičtí pracovníci pova-
žují potřebu dalšího vzdělávání za samozřejmost. 
Účastí na odborných kurzech, studiem příslušné 
literatury a sledováním nových poznatků v první 
pomoci si zvyšují odborné znalosti a zdokonalují 
své dovednosti, které uplatní při každodenní prá-
ci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Věra Sládková, OS ČČK Karlovy Vary 

Zlaté kříže v Ostravě
Druhé letošní předávání Zlatých křížů 

se uskutečnilo v Ostravě v sobotu 1. prosince 
2007 ve velmi příjemné prostředí hotelu Atom.

Celkem bylo uděleno 128 Zlatých křížů, 
z toho 93  Zlatých křížů 2. třídy a 35 Zlatých 
křížů 1. třídy. 

Slavnostní projev přednesl pan Adolf Šťastný 
– viceprezident ČČK a společenskou akci konfe-
rovala 1. Česká vicemiss – sl. Eva Čerešňáková. 

Předávání ocenění se kromě zástupců Úřa-
du ČČK také účastnili zástupci zdravotních po-
jišťoven ( Zdravotní pojišťovna ministerstva vni-
tra, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, VZP ). 
Dále byli přítomni představitel Revírní bratrské 
pokladny a společnosti Arcelor Mittal a.s.  

Společenská akce byla završena kulturním 
vystoupením 4 členů Národního Moravskoslez-

ského divadla, které sklidilo velký úspěch.
Poděkování za spolupráci patří paní Lýdii 

Poledníkové, ředitelce ÚOS ČČK, která jako vždy 
měla velký podíl na organizačním zázemí a na tom, 
že akce proběhla na opravdu vysoké a profesionál-
ní úrovni.  Poděkování ČČK patří též jednomu 
ze sponzorů, a to společnosti SALVETE 1990, a s., 
která věnovala oceněným bezpříspěvkovým dárcům 
krve dárkové balíčky.

Pochod proti diabetu 
Pochodem proti diabetu 14. listopadu 2007, 

který se konal v rámci Světového dne diabetu, vy-
vrcholila  kampaň, týkající se problematiky jedné 
z celosvětově obávané civilizační choroby, a to cuk-
rovky, neboli Diabetes Mellitus obou typů. Jsme 
rádi, že ČČK měl možnost zapojit se do takto 
významné akce a společně s pořadatelem - Diabe-

tickou asociací České republiky, dále s globálním 
iniciátorem a generálním sponzorem kampaně 
firmou Novo Nordisk a dalšími významnými part-
nery tak přispěl svojí měrou k dalšímu zviditelnění 
problematiky cukrovky. Pokud ČČK bude oslo-
ven i v letošním roce s žádostí o podporu dalšího 
ročníku Pochodu proti diabetu, jsme připraveni 
akci podpořit. A proč, že se vlastně účastníme po-
chodu? Protože každý je vystaven riziku cukrovky. 
Diabetes je problém, který se může týkat každého 
z nás – bohatého či chudého mladého i starého, 
a to bez ohledu na část světa, v níž žijeme. Při nelé-
čení této choroby může dojít až ke slepotě, ampu-
taci končetin, selhání ledvin srdce a smrti. Dosta-
tek pravidelného pohybu a správná životospráva je 
jednou z cest, jak snížit riziko onemocnění. Svě-
tový pochod proti diabetu chce ukázat, že chůze 
je snadná forma pohybu a věřte, že na cestě za no-
vým světovým rekordem se dá zažít i legrace.

SPOLKOVÝ ŽIVOT

Konference pro zdravotní 
sestry

Zásady první pomoci a využití automatic-
ké externí defibrilace byly náplní II. konferen-
ce Městské nemocnice Hořice konané 25. října 
2007. Spolupráci na ní přijal Oblastní spolek 
ČČK Hradec Králové.

Konference byla určená především zdravotním 
sestrám a ošetřovatelkám, a to nejen z Hořic. Zú-
častnilo se na 170 zájemců, kteří se seznámili se zá-
sadami poskytování první pomoci bez možnosti 
využití speciálních pomůcek. Jednotlivé prezentace 
se věnovaly především život ohrožujícím stavům, 
častým úrazům a náhlým poškozením zdraví.

Ve speciální praktické části se účastníci sezná-
mili s možností a metodikou využití automatické ex-
terní defibrilace u srdečních příhod v terénu. Použití
AED a resuscitaci byl věnován i praktický nácvik.

Konference, garantovaná Českou asociací 
sester a s dotací 3 kreditů započítávaná do systé-
mu postgraduálního vzdělávání, podala návody 
zejména pro situace, kdy je zdravotní personál 
v terénu nucen poskytnout první pomoc, nemá 
však k dispozici žádné diagnostické ani standardní 
léčebné možnosti a prostředky. Přesto však může 
být na základě získaných znalostí a s využitím do-
savadní praxe schopen poskytnout účinnou po-
moc a zajistit pacientům následnou péči.

Kromě lektorů královéhradeckého Červeného 
kříže se na konferenci odborně podíleli také lektoři 

Nenápadní hrdinové. Tak se dají nazvat 
lidé, kteří zachraňují cizí životy tím, že darují 
svou krev. Více než čtyři desítky se jich 12. pro-
since 2007 sešly na Transfuzní stanici v Karlo-
vých Varech, kde se oceňovali bezpříspěvkoví 
dárci krve.

Ochota darovat nejcennější tekutinu pro 
zdraví a často i záchranu života je projevem 
humánního vztahu k ostatním lidem. Dárcům 
patří dík nejen těch, kterým pomohli, ale celé 
společnosti.

To nejmenší, co pro ně může Český čer-
vený kříž udělat, je vyjádřit jim úctu. Na Trans-

fuzní stanici proto proběhlo ocenění 41 dobro-
volných dárců, kteří kromě díků převzali také 
medaile prof. Janského.

Český červený kříž udělil dárcům krve 8 
zlatých medailí (za 40 odběrů krve), 8 stříbr-
ných (za 20 odběrů) a 25 bronzových medailí 
(za 10 odběrů.). Dárci pak obdrželi ještě upo-
mínkové předměty a také dárek z  K-centra, 
které nabídlo svou pomoc.

Bylo to příjemné setkání s lidmi, kteří do-
káží nejcennějším darem projevit lásku a obě-
tavost všem ostatním.

Věra Sládková,  
OS ČČK Karlovy Vary 

Oblastního spolku ČČK Jičín. Garanty konference 
za Městskou nemocnici Hořice byli náměstek lé-
čebně preventivní péče MUDr. Karel Vácha a ná-
městkyně pro ošetřovatelství Bc. Helena Studená, 
za OS ČČK HK MUDr. Otakar Skokan. Partne-
rem akce byla firma Polymed medicínská technika.

Michal Plecháček
vedoucí oddělení zdravotnictví

Úřadu OS ČČK Hradec Králové 

Hradečtí strážníci darovali 
krev

Projekt „Daruj krev s Českým rozhlasem“ 
se 12. prosince 2007 stal impulzem pro společnou 
akci Českého rozhlasu Hradec Králové, Oblastní-
ho spolku ČČK Hradec Králové, Městské policie 
HK a Fakultní nemocnice HK. Pětice hradeckých 
strážníků poprvé darovala krev.

S trochou obav z neznámého, ale velkou mírou 
odvahy a odhodlání se městští policisté za doprovo-
du redaktorky Českého rozhlasu Hradec Králové za-
řadili mezi bezpříspěvkové dárce krve. Jako prvodárci 
absolvovali vstupní pohovor a vyšetření, pracovníci 
Transfuzního oddělení jim vysvětlili celý systém dár-
covství krve a strážníci prožili svůj první odběr.

Odhodlání strážníků je nejen vysoce morálním 
skutkem, ale i důkazem, že Městská policie není jen 
represivní složkou a strážníci se snaží být partnerem 
města i občanů. Především ale věříme, že to bude 
motivace pro všechny, kteří s bezpříspěvkovým 
dárcovstvím krve zatím váhají. Nových dárců krve 
není ani na Hradecku stále dostatek. I když krev 
nemocnicím nechybí, samotných dárců by mohl 
být až dvojnásobek, abychom se vyrovnali průměru 
vyspělých evropských zemí.

Lukáš Pochylý
předseda Oblastního spolku ČČK

Hradec Králové 

Poděkování bezpříspěvkovým dárcům krve
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Téma: Propagace akcí a tiskové zprávy
1. Propagace akcí

Víme asi všichni, že naše česká média se Čer-
venému kříži a jeho aktivitám nevěnují ani zdaleka 
tak, jak by se zasluhovalo. Velké komerční televize 
nenacházejí v běžné činnosti nic fantastického, 
nevšedního. Není to „trhák“ ani „neteče krev“. 
Bohužel stejný přístup má i veřejnoprávní Česká 
televize. Ani u ostatních celoplošných médií se ne-
setkáváme s větší snahou aktivity ČK propagovat. 
Výjimku samozřejmě tvoří těch pár stručných 
zpráviček z období povodní. Ale tam nešlo ani tak 
o pomoc organizovanou ČK, jako spíše o povodně 
samé. Ptáme se proto sami sebe: „Proč tomu tak je? 
A máme vůbec šanci se v médiích prosadit a uká-
zat veřejnosti přínos ČK pro společnost a aktivity 
jednotlivých spolků i celé národní společnosti?“

Jak už jsem předeslal, celoplošná média mají 
většinou jiné starosti a zcela jiné zájmy, než je dění 
kolem ČK. To však neznamená, že jsme „odsouze-
ni do temnot utajení“. Našimi spojenci se mohou 
stát a také často stávají regionální a lokální média. 
Noviny, místní rádia, informační zpravodaje obec-
ních úřadů, radnic nebo krajů a také regionální 
studia Českého rozhlasu. Právě malá místní ko-

merční rádia jsou často velmi vděčná za zajímavou 
zprávu o akci konané v dosahu jejich vysílání.

Prvním předpokladem úspěšné propagace 
je precizní příprava akce, ze které musejí vzejít 
jasné informace o druhu akce, času a místě koná-
ní, ale také o možném přínosu pro okolí, občany 
a veřejnost. Měli byste předem znát nebo alespoň 
odhadnout počet účastníků. Média uveřejní in-
formaci o vaší akci jen v případě, pokud budou 
přesvědčena, že o takovou akci bude u veřejnos-
ti zájem, a tedy že i o informaci v daném médiu 
budou lidé stát. Čím větší akce a barvitější popis, 
tím větší šance na zveřejnění.

Druhým krokem je vytvoření seznamu mé-
dií, kterým nabídnete ke zveřejnění informace 
o vaší akci. Mělo by se jednat o všechna média, 
která pokrývají území, na němž se akce koná. 
Tedy místní redakce novin (zejména Deník, Mla-
dá fronta Dnes, Právo), místní rádia, regionální 
redakce ČT a Českého rozhlasu, zkusit můžete 
i místní televizní studia vyrábějící zpravodaj-
ství pro kabelové televize či celoplošná média. 
Nezapomeňte ani na Českou tiskovou kancelář 
(ČTK), odkud mohou informace získat ostatní 

média. Nikdy však nespoléhejte na to, že zpráva 
pro ČTK stačí. Řada menších médií k ní z fi-
nančních důvodů ani nemá přístup. Novinářům 
je někdy třeba informaci alespoň částečně zpraco-
vat a takzvaně „přinést na stříbrném podnosu“.

Informace zasílejte emailem (případně faxem). 
Poštovní dopis využívejte minimálně, většinou 
nemá šanci na odezvu. Je-li to možné, adresujte vše 
na konkrétní osobu. Všechny zprávy by měl posílat 
stejný člověk (tiskový mluvčí akce, kontaktní oso-
ba). Jedině tak si udrží přehled o tom, co a komu 
již posílal, a dopisy si udrží jednotnou formu. Ta-
táž osoba by pak měla být kontaktní osobou pro 
případné dotazy a nejasnosti novinářů. Vždy proto 
uvádějte kontakt na tohoto tiskového mluvčího, 
nejlépe mobilní telefon, na kterém ho novináři 
zastihnou. Není snad třeba připomínat, že tiskový 
mluvčí musí mít bezpodmínečně stále ty nejčers-
tvější informace a musí vědět o všech změnách.

Příště: Tisková zpráva a její tvorba

Bc. Lukáš Pochylý,
žurnalista a PR poradce 

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI, TÉMATA

Již desítky let přináší pátrací služba ČČK ně-
kterým klientům radost ze shledání s nalezenými 
příbuznými, některým bohužel zklamání, neboť 
jejich blízké se nalézt nepodaří. Například případ 
paní Boženy, která pátrací službu požádala o pátrání 
po bratrovi Pavlovi, se dlouho nevyvíjel pozitivně. 

Pavel odešel do Německa v roce 1968 jako 
25letý muž. K paní Boženě se časem donesly zprávy 
z druhé ruky, naznačující, že se bratrovi daří dobře. 
Vzhledem k tehdejší politické situaci však s bratrem 
nemohla udržovat kontakt. Nyní byla odhodlána 
jej nalézt a dlouhá léta odloučení si vynahradit.

Pátrací služba zahájila prostřednictvím Ně-
meckého červeného kříže pátrání v Německu 
a podnikla skutečně všechny myslitelné kroky 
k Pavlovu nalezení. Ani po letech usilovného pá-

trání jsme ale paní Boženě nemohli předat jinou 
zprávu, než že dosavadní pátrání v Německu ne-
přineslo pozitivní výsledek. Přesto paní Božena 
neztrácela naději. Doplnila podrobněji některé 
údaje a prosila o pokračování pátrání. Výsledek 
ovšem bohužel stále zůstával negativní.

Nečekané rozuzlení případu přinesla po něko-
lika letech žádost od jakéhosi pana Paula z Austrá-
lie. Pan Paul odešel v roce 1968 z Československa 
a po různých peripetiích nakonec zakotvil v daleké 
Tasmánii na druhé polovině zeměkoule. Velice jej 
mrzelo, že emigrací ztratil kontakt se svou sestrou. 
Rád by se s ní opět shledal, ale bohužel neznal ani 
její současnou adresu, ani příjmení po provdání. 
Pan Paul byl z vlasti pryč opravdu dlouho. Již tro-
chu pozapomněl češtinu, i jeho příjmení zní nyní 

trochu jinak. Protože naštěstí v žádosti uvedl i své 
původní příjmení, při rutinní kontrole v kartotéce 
pátrací služby, prováděné před zahájením každého 
pátrání, jsme zjistili, že pana Paula někdo již velmi 
dlouho hledá, a to v Německu...  Shoda dat naro-
zení a dalších údajů hovořila zcela jasně: bratr paní 
Boženy se nakonec přeci jen našel. Nám zbývalo 
již jen oba sourozence informovat a zaslat jim kon-
taktní adresy a telefonní čísla. Jak víme z násled-
ného telefonátu paní Boženy, okamžitě navázali 
kontakt a ani tisíce kilometrů nezabránily jejich 
brzkému setkání. Že měli oba po 40 letech odlou-
čení ze shledání nepředstavitelnou radost, snad ani 
nemusíme zdůrazňovat.

Ivana Holubová
Pátrací služba ČČK 

Pro ty, kterým nechybí cestovatelský duch 
a mají třeba možnost využít tolik populární evrop-
ské víkendy máme tip – zkuste Ženevu. Samozřej-
mě, že je k tomu potřeba odhodlání, čas a peníze 
(…ale kdo cestuje, ví, že dnes se, při vynaložení 
určité snahy, dají tyto pobyty pořídit i za přija-
telnou cenu). A proč zrovna do Ženevy? Netřeba 
snad říkat, že kromě pitoreskní scenerie se svou 
polohou na břehu největšího jezera střední Evro-
py a na úpatí pohoří Jura a hlavně Alp, Ženeva 
patří mezi velmi populární destinace a má určitě 
co nabídnout po celý rok. Kdysi útočiště protes-
tantů v 16. a 17. století, kde byl později založen 

Červený kříž, dnes je Ženeva označována „Městem 
míru“ a je sídlem několika světových organizací. 
Nechme, ale teď stranou všechny ta slovutná „he-
adquarters“ sídlící v tomto městě a směřujme po-
zornost na Muzeum Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce. Vždyť seznámit se s fascinující historií 
přední humanitární organizace takovou formou 
jakou pro návštěvníky připravili kurátoři a organi-
zátoři tamního muzea nemůže zklamat snad niko-
ho. Vedle stálé expozice, muzeum organizuje také 
dočasné výstavy, přednášky a koncerty. Například 
v lednu 2008 skončila výstava nazvaná „Velká cena 
katastrof“. Expozice mimo jiné dala nakouknout 

do spletitých detailů působení médií, financování
a organizování sociálních operací prováděných pro 
bezprostřední zmírnění dopadů katastrof. Mimo-
chodem, jakýmsi pomyslným zlatým hřebem byl 
simulátor zemětřesení – dost děsivá a zároveň neo-
cenitelná výuková zkušenost.

Pro představu, před touto expozicí proběh-
ly v minulém roce jiné výstavy nesoucí název 
„Od bitvy u Solferina po Guantanámo“, „Kam-
bodžská genocida 1975 – 1979“ či „Belfastský 
labyrint“.

Ing. Jana Štrejnová 

Neviděli se 40 let

Muzeum Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Ženevě
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