
Princip světovosti (zvaný též p. univer-
zality) uzavírá nejen skupinu organizač-
ních principů, ale je i seriál o Základních 
principů. Tento princip zní: Mezinárodní 
hnutí ČK&ČP je celosvětové. Všechny jeho 
národní společnosti mají stejná práva, stej-
nou odpovědnost a povinnost si navzájem 
pomáhat.

Univerzalita Hnutí ČK&ČP tak zahr-
nuje jednak jeho celosvětový charakter 
a z něj plynoucí celosvětovost činnosti 
ČK&ČP, dále povinnou solidaritu v rám-
ci Hnutí ČK&ČP, kolektivní odpovědnost 
a konečně rovnost národních společností..

Celosvětová povaha Hnutí ČK&ČP 
a celosvětová povaha jeho humanitárních 
činností je těsně spojena s celosvětovou 
povahou mezinárodního humanitárního 
práva. Již při zrodu Červeného kříže v r. 
1863 byla do rezolucí ustavující konferen-
ce vtělena výzva, aby každá země ustavila 
svou národní společnost. Současně Statut 
Mezinárodního hnutí ČK&ČP říká, že 
národní společnost může být ustavena jen 
v zemi, která je účastníkem První Ženev-
ské úmluvy – jelikož smluvními stranami 
Ženevských úmluv jsou všechny suverenní 
státy světa (194), je tak položen základ pro 

opravdu univerzální působení národních 
společností (těch je v tuto chvíli 187). 

Celoplanetární povaha humanitárních 
činností Hnutí ČK&ČP, tedy svazku 
Mezinárodního výboru ČK, národních 
společností a jejich Mezinárodní federace, 
je ostatně nutnou podmínkou naplnění 
ústředních základních principů – totiž 
principu humanity a nestrannosti. 

Jednotlivé složky Hnutí ČK&ČP mají 
své „geograficky specifické“ poslání – pri-
márním úkolem a odpovědností národní 
společnosti je působit v oblasti humani-
tární, zdravotní a sociální na svém státním 
teritoriu. Dále má Hnutí dvě ryze meziná-
rodně působící složky, a to Mezinárodní 

výbor ČK a Mezinárodní federaci společ-
ností ČK&ČP.  

Tím se dostáváme k otázce solidarity 
členů Mezinárodního hnutí ČK&ČP 
– národní společnosti jsou zavázány jed-
na druhé pomáhat – povinnost vzájemné 
spolupráce národní společnosti s ostat-
ními složkami Hnutí je jednou z desíti 
podmínek pro její uznání… To vymezu-
je mezinárodní rozměr činnosti národní 
společnosti – je její povinností na výzvu 
mezinárodních složek Hnutí ČK&ČP či 
národní společnosti postižené země pomo-
ci v rámci svých finančních, materiálních 
a personálních zdrojů obětem válek, pří-
rodních a jiných katastrof, ať se odehrávají 
kdekoli na Zemi. V tom se právě projevu-
je kolektivní odpovědnost všech národ-
ních společností za osud potřebných… 
Tuto pomoc koordinují Mezi-
národní výbor ČK (směřuje-
li do země zasažené válkou 
či vnitrostátními nepo-
koji) nebo Mezinárod-
ní federace ČK&ČP 
(jde-li o země ostat-
ní). Uvážíme-li, že 
obě mezinárodní 
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složky ČK&ČP navíc udržují celosvěto-
vou síť svých stálých delegací, představu-
je to spolu se sítí národních společností 
zcela ojedinělou humanitární sílu – trva-
lý humanitární potenciál, který dosud 
nepřekonala žádná jakkoli velká potře-
ba ať v podobě světové války či nesmírně 
rozsáhlé přírodní katastrofy. Právě tento 
potenciál, vyjádřený počtem více než 
90 milionů členů, zaměstnanců a dob-
rovolníků je podkladem jedinečnosti 
naší organizace. Její univerzální povaha 
tak nevyžaduje zbytečné přesuny tisíců 
„rukou“ ani desetitisíců tun materiálu 
z jednoho konce světa na druhý, ale nao-
pak umožňuje mobilizovat tyto potřebné 
počty rukou i pecnů chleba v relativně 
nevelkém teritoriu, což šetří nejen peníze 
použitelné tak přímo k pomoci, ale pře-
devším zkracuje čas nutný jak pro zjištění 
rozsahu potřeby, tak pro zahájení zásahu 
samotného… 

Solidarita se však neprojevuje jen v pří-
padě válek a katastrof. Znamená také 
pomoc při rozvoji národních společností 
a jejich programů – povinnost těch vět-
ších a rozvinutějším těm menším a dispo-
nujícím menšími finančními či materiál-

ními zdroji a tím posílení humanitárního 
potenciálu Hnutí ČK&ČP jako celku… 
Právem se tak hovoří o „rodině Červeného 
kříže a Červeného půlměsíce“.

Rovnost národních společností v prá-
vech je provázána s již zmíněnou zásadou 
solidarity a kolektivní odpovědnosti, kte-
rá je odrazem rovnosti v povinnostech. 
Rovnost v právech národních společností 
zakomponoval Mezinárodní výbor ČK do 
svého Statutu již v r.1921 (do Statutu Hnu-
tí ČK&ČP pronikla až r.1952). Byť nám 
tato zásada připadá zcela samozřejmá, je jis-
tě zajímavé, že Liga společností ČK (dneš-
ní Mezinárodní federace) byla  při svém 
založení v r. 1919 otevřena jen národním 
společnostem spojenců vítězů z dob I. svě-
tové války a nikoli tedy ze států bojujících 
na straně bývalých centrálních mocností… 
(stejně tak tomu ostatně bylo ve Společnosti 
národů, z níž si Liga vzala tento, dnešními 
měřítky zcela nepřípustný, příklad.)

Praktickým projevem rovnosti národ-
ních společností, dnes explicitně zakotvené 
v Základních principech, je jejich rovnost 
při hlasování v nejvyšším orgánu ČK&ČP 
– Mezinárodních konferencích ČK&ČP, jak 
stanoví čl. 9 Statutu Mezinárodního hnutí 

ČK&ČP, neboť dle tohoto ustanovení má 
každá národní společnost, stejně jako každá 
země – smluvní strana Ženevských úmluv, 
mezinárodní výbor ČK a Mezinárodní 
federace ČK&ČP, toliko jeden hlas, a to 
bez ohledu na počet svých členů, finanční 
sílu, rozsah poskytované pomoc etc. Totéž 
platí i na jednání Rady delegátů ČK&ČP 
(čl.13 Statutu) a samozřejmě i na Valném 
shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP 
(čl. 20 její Ústavy, ovšem v případě neplace-
ní čl. příspěvků může být národní společ-
nost hlasovacího práva zbavena). 

Národní společnosti představují pestrý 
obraz – liší se v řadě znaků, liší se svým 
potenciálem, velikostí či akceschopnos-
tí. Liší se tak, jak se liší jednotliví lidé na 
Zemi. Za všech okolností je však spojuje 
snaha pomáhat potřebným a tomu pod-
řídit své osobní zájmy. Spojuje je respek-
tování, šíření a prosazování Základních 
principů, jimž jsme věnovali náš seriál. 

O našich principech však nestačí pouze 
hovořit či psát. Důležité je jimi žít a být tak 
pro naše okolí čitelnou, a tedy důvěryhod-
nou, organizací. Mějme to stále na paměti.

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

Tiskové zprávy ČČK
Česká republika ustavila Národní 
skupinu pro implementaci MHP

10. října se ČR připojila k 97 státům 
světa, v nichž jsou ustaveny národní sku-
piny zabývající se implementací meziná-
rodního humanitárního práva. Na půdě 
Ministerstva zahraničí došlo k jejímu 
ustavení podpisem ustavujícího doku-
mentu zástupci Ministerstva zahraničí 
ČR, Ministerstva obrany ČR a Českého 
červeného kříže.

Mezinárodní humanitární právo před-
stavuje předpoklad pro ochranu člověka 
v dobách ozbrojených konfliktů, které 
i dnes sužují téměř polovinu zemí světa. 
Jde tedy o problematiku velmi aktuální, 
a to nejen vzhledem k případné účasti sil 
ČR v některých ze současných či budou-
cích konfliktů.

Turecko: Červený kříž a Červený půl-
měsíc pomáhají obětem zemětřesení

Dne 23. října 2011 zasáhlo země-
třesení o značné síle 7,2° Richterovy 

stupnice oblast turecké provincie Van, 
která leží na východě země při hranicích 
s Íránem. Jde o nejsilnější zemětřesení 
v Turecku za posledních 10 let a jeho 
intenzita je srovnatelná s otřesy na Hai-
ti v r. 2010. Počet zřícených budov se 
pohybuje kolem sta. Tisíce osob muselo 
upustit své domovy.

Podle zpráv Mezinárodní federace 
ČK&ČP zahájil Turecký ČP okamžitě 
svou pomoc – příslušníci TČP byli na 
místě již 40 minut po otřesech. Turec-
ký ČP vyslal do postižené oblasti své 
týmy záchranářů a obyvatelstvu rozdělil 
na deset tisíc přikrývek a stanů, krom 
potravinových balíčků rozdává teplou 
polévku a dopravuje do oblasti mobil-
ní pekárny, stanové tábory zásobuje též 
kamny, neboť teploty již klesají pod 
bod mrazu a lidé se nemohou vrátit do 
budov z obav před dalšími otřesy. Sou-
časně poskytuje TČP obyvatelstvu psy-
chologickou pomoc.

Na okamžitou pomoc obětem i násled-
nou pomoc poskytovanou v Turecku 
složkami Červeného kříže můžete přispět 
do 20.12.2011 prostřednictvím sbírkové-
ho účtu ČČK  

č.ú. 222826/5500, var.s. 777  
nebo dárcovskou SMS z mobilního tele-
fonu s textem: DMS CCK na telefonní 

číslo 87777

Cena DMS je 30,- Kč, na konto ČČK 
bude připsáno 27,- Kč. Získané finanč-
ní prostředky budou použity na pomoc 
postiženým zemětřesení v Turecku. Více 
informací naleznete na www.cerevnykriz.
eu  a  www.darcovskasms.cz . Děkujeme !

Porada ředitelů 
ÚOS ČČK

Dne 10.října 2011 se v hotelu 
Labe v Pardubicích konala pravidelná 
porada ředitelů ÚOS ČČK. Hlavním 
tématem byla problematika činnosti 
pověřených oblastních spolků v jed-
notlivých krajích. Rozvinula se široká 
diskuse, která přinesla řadu nových 
poznatků. Současně byly projednány 
hlavní úkoly v programové a ekono-
mické oblasti.

Zdena Kmoníčková, 
Úřad ČČK
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Instituce známá také pod zkratkou 
FAEEN sdružuje odborníky na výuku 
předlékařské první pomoci z národních 
společností Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce 52 zemí Evropy a části Střední 
Asie. Od jejího vzniku uplynulo letos dva-
cet let. Organizátorem letošního - výroční-
ho - zasedání byl pověřen ČČK a proběhlo 
ve dnech 6. – 8.10. 2011 v hotelu Diplo-
mat v Praze.  

S FAEENem je úzce spjato Evropské 
referenční centrum pro výuku první pomoci 
(EFAC), které je pověřeno certifikací kurzů 
první pomoci. Toto centrum vzniklo před 
15 lety a prostřednictvím tohoto centra jsou 
ČČK udělovány certifikáty na normu „Zdra-
votnická příprava uchazečů o řidičský průkaz“ 
a „Základní norma zdravotnických znalostí“.

Letošního zasedání se zúčastnilo 30 
národních společností ČK&ČP, vč. Čes-

kého červeného kříže, jehož delegátem byl 
jmenován v roce 2011 MUDr. Josef Škola 
– člen VR ČČK. 

Součástí zasedání byla také prezentace 
6 sponzorů (společnost Bardexa, Cardiac 
Science, Medtronic , PRESTAN, Schiller 
a Zoll), jejichž portfolia úzce souvisí s pro-
blematikou první pomoci.

Mgr. Miroslava Jirůtková,  
vedoucí programového oddělení ÚČČK 

Zasedání First Aid Education European Network 2011 v Praze

15. zasedání Výkonné 
rady ČČK

Dne 5. listopadu zasedala Výkonná 
rada ČČK, která projednala a schváli-
la následující dokumenty :  souhrnný 
přehled projektů ČČK pro rok 2012, 
poskytnutí bezúročné půjčky OS 
ČČK Teplice a prodloužení splatnos-
ti poskytnuté bezúročné půjčky OS 
ČČK Olomouc, mimořádné udělení 
Zlaté medaile MUDr. Jana Janské-
ho Zdeňku Štěpánovi z OS ČČK 
Litoměřice a Dodatek č. 2 Spisového 
a podpisového řádu Úřadu ČČK. 

Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK 

Speleologická záchranná služba České 
speleologické společnosti (SZS ČSS) je 
zaměřena na záchranu při nehodách v jes-
kyních, kde nemůže jiný záchranný sbor 
zasáhnout především pro neznalost tohoto 
extrémního prostředí. Působí v ní 30 zku-
šených jeskyňářů, kteří prochází pravidel-

ným výcvikem a kteří jsou schopni poskyt-
nout kvalifikovanou pomoc při nehodě ve 
velmi obtížných podmínkách složitých 
jeskynních systémů. 

SZS ČSS je čistě dobrovolnou organi-
zací, resp. organizační složkou občanského 

sdružení, ona nemá žádné zaměstnance a za 
účast na akcích nevyplácí žádné odměny. 
SZS ČSS je organizována ve dvou stanicích 
působících po celém území České republi-
ky - stanice Čechy a stanice Morava. 

Kromě záchranářské činnosti se SZS 
zabývá školením a praktickým výcvikem 
jeskyňářů ve speleologické lezecké techni-
ce. Pravidelně jsou pořádány lezecké výcvi-
kové akce pro jeskyňáře i širší veřejnost, 
kde si všichni zájemci mohou vyzkoušet 
speleologickou lanovou techniku pod 
dozorem zkušených instruktorů. Díky 
této aktivitě je u nás nehodovost speleo-
logů v jeskyních minimální. V roce 2009 
organizovala SZS ČSS opět řadu akcí, kte-
rých se kromě záchranářů zúčastnili i další 
zájemci, mimoto proběhla jako každý rok 
příslušná součinnostní cvičení se specia-
listy Hasičského záchranného sboru ČR 
(HZS ČR), kteří touto cestou proděláva-
jí náročný výcvik v jeskyních a v dalších 
podzemních prostorách. Znova proběhl 
odborný interní seminář pro jeskyňáře 
o nehodách v jeskyních a o možnostech, 
jak jim předcházet, případně jak se. co nej-
lépe při nehodě zachovat. 

SZS ČSS je součástí Integrovaného 
záchranného systému ČR, úzce spolupra-
cuje s policií a s hasiči a zasahuje na jejich 
žádost v obtížně dostupných místech. 
Nehoda v jeskyni se oznamuje zavoláním 
na tísňovou linku 150, operační středisko 
HZS ČR v případě potřeby pak povolá 
SZS ČSS.

Veronika Vlčková,  
Česká speleologická společnost 

Česká speleologická 
společnost
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Dnem 1.12.2011 nabude účinnosti zákon 
č.298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dojde 
mimo jiné ke změně výše regulačního poplat-
ku za 1 den hospitalizace ze 60 Kč na 100 Kč.

Důležité upozornění!
V souladu se svým humanitárním posláním 

a snahou zajistit dostupnou odbornou lékařskou 
péči všem nemocným dětem, zejména pak soci-
álně slabším, rozhodla Výkonná rada Českého 
červeného kříže dne 5. 11. 2011 o zachování 
stávajícího systému kompenzace regulačních 
poplatků osobám, které využívají služby Dět-
ské odborné léčebny v Bukovanech s ohledem 
na její tradiční poslání takto:

Od 1.12.2011 poplatek za 1 den 100 Kč 
40 Kč za 1 den hradí klient // 60 Kč za 1 
den kompenzuje ČČK rodinám pobíra-
jícím přídavky na děti

Poskytovaná péče od 1 do 18 let věku 
a pobyt doprovodů od 1 do 6 let věku 
je plně hrazena ze zdravotního pojiš-
tění, pacient a doprovod platí pouze 
státem přikázaný regulační popla-
tek, upravený dle výše uvedeného 
opatření Českého červeného kříže.
(pro klienty, kteří nastoupili léčbu 
před 1.12.2011 se do 31.12.2011 
nic nemění)

Dětská odborná léčebna s úc-
tou děkuje Výkonné radě 

Českého červeného kříže za její rozhod-
nutí o kompenzaci regulačních poplat-
ků  nemocným dětem v souladu s jejím 
humanitárním posláním.   

,,Dětská odborná léčebna Ch. G. Masa-
rykové je zde již 80 let pro zdraví dětí“

Změna regulačních poplatků od 1. 12. 2011

V současné době vrcholí výstavba čistírny odpadních vod 
(ČOV). Čistící účinek předešlé ČOV je kolísavý a nelze ho vzhle-
dem k zastaralé technologii stabilizovat. Plnění požadavků sou-

časné  legislativy na 
zbytkové znečištění ve 
vypouštěných vodách je 
dlouhodobě nemožné. 

Proto byla pro likvi-
daci splaškových odpad-
ních vod z areálu léčeb-
ny navržena mechanicko 
- biologická aktivační 

čistírna odpadních vod, jejíž technologie bude osazena v prefabri-
kovaných kruhových nádržích. Tato ČOV bude splňovat emisní 
limity v rozsahu dle přílohy č.5 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
v platném znění NV č, 229/2007 Sb.

Projekt je financován zřizovatelem léčebny Českým červeným 
křížem včetně spoluúčasti sbírkové akce, která byla také určena 
k nutnému zajištění bezproblémového chodu zdravotnického zaří-
zení. Vážíme si každé pomoci a děkujeme za ni. 

Obnova zeleně v zahradním areálu léčebny 
Na základě získaných dotací z evrop-

ských dotačních fondů vrcholí „Projekt 
obnovy zeleně“. Týká se prostoru zahrady 
a nejbližšího okolí u dětské odborné léčeb-
ny. Zadávajícím požadavkem byla obnova 
zeleně stávajícího areálu se zachováním jeho 
hlavní funkce pro potřeby léčebny jako nej-
bližšího přírodního prostoru, využívaného 
pro každodenní relaxaci a léčebnou terapii 
dětských pacientů, s přihlédnutím k histo-
rickému významu lokality a záměru zpří-

stupnit větší část areálu i pro pacienty na 
invalidním vozíku. 

Tímto projektem se naplní záměr 
vytvoření nového kvalitnějšího přírod-
ního prostředí s bohatou dřevinnou 
skladbou,vhodnou pro klienty léčebného 
zařízení. 

Ing. Jiří Grűnbauer,
ředitel DOL Bukovany

www.lecebnabukovany.cz 

Čistírna odpadních vod
Probíhající rekonstrukce v Dětské odborné léčebně v Bukovanech
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Nadace Ostravsko-karvinské doly, společ-
nosti Agel a ArcelorMittal spojily v letoš-
ním roce své síly a podpořily projekt 
závěrečného dovybavení Sanitního vozi-
dla Záchranného týmu ČČK 
Ostrava. 
Hned na počátku roku společ-
nost ArcelorMittal Ostrava daro-
vala týmu automatický externí 
defibrilátor Lifepak 1000, násle-
dovala Nadace OKD, díky níž 
se vybavení vozidla týmu roz-
rostlo o zásahový batoh, bate-
riovou odsávačku, scoop ram, 
alkoholtester či plně vybavenou 
oxy brašnu. Jako poslední se 
přidala před několika dny spo-
lečnost Martek Medical, člen 
skupiny Agel, která darovala 
týmu kupříkladu sadu krčních 
límců a ambuvaků, transportní 

plachtu, oxymetr a spous-
tu spotřebního materiálu. 
Díky významné pomoci 
těchto subjektů se podařilo 
kompletně dovybavit sanitní vozidlo dob-
rovolných záchranářů. Jak říká jednatel 

týmu Marek Prášil: „ Bez 
podpory těchto společ-
ností a nadace bychom si 
zakoupení tohoto materi-

álu z vlastních prostředků, v celkové hod-
notě přes 180 tisíc korun, nikdy nemoh-

li dovolit. Kromě desítek 
zdravotnických asistencí na 
kulturních, společenských 
a sportovních akcích jsme 
zasahovali také u několika 
povodní, takže nové přístroje 
a materiál rozhodně budou 
hojně využívány a velice 
nám ulehčí práci. Moc děku-
ji všem, kteří se na projektu 
podíleli a pomohli! ˝

Lucie Antošíková, tisková 
mluvčí Záchranný tým 

ČČK Ostrava 

Společně pro dobrou věc

Po sérii úspěšných vícedenních psy-
chorelaxačních a poznávacích  pobytů na 
Slovensku  a Uherskohradišťsku, zorgani-
zovala MS ČČK Hodonín ve středu 20. 
září jednodenní zájezd na Znojemsko. 
Vzhledem k tomu, že MS ČČK dlouho-
době spolupracuje s okresní  „Společností 
pro podporu lidí s mentálním postižením“ 
v Hodoníně, účastníky zájezdu tvořilo více 
než 50 členů obou těchto organizací. Zvo-
lili jsme tuto oblast  proto, že je zajímavá 
a lze zde stále něco objevovat a obdivovat.

První zastávka byla v historicky třetím 

nejdůležitějším městě Moravy-Znojmě, kte-
ré se chlubí svými 77 divy. Samozřejmě jsme 
nestihli poznat všechny, ale při procházce 
jsme prošli aspoň některé z nich. Nemohli 
jsme vynechat nejvzácnější památku Zno-
jma – Knížecí rotundu panny Marie a sv. 
Kateřiny ani děkanský chrám sv. Mikuláše.

Po krátkém oddechu jsme vyrazili na zá-
mek do Vranova nad Dyjí. Zajímavá byla 
nejen dávná minulost zámku (např. docho-
vané dělové koule z dob obléhání – tehdy 
ještě hradu – Švédy), ale i nedávná (v pro-
storách zámku se natáčel film Z.Trošky 

A n d ě l s k á 
tvář). O naši 
spokojenost 
se zasloužily 
i obě  velmi 
milé průvod-
kyně zámku.

Příjemným 
z p e s t ř e n í m 
byla i sezónní 
výstava  Dám-
ský salon na 
šlechtických 
sídlech, kte-
rá přiblížila 
dámskou aris-
tokrat ickou 
společnost od 
konce 18. do 

počátku 20. století. Přítomné ženy zaujaly 
nejen honosné oděvy, ale i doplňky- kabel-
ky, slunečníky, vějíře či šperky. 

Přestože zpáteční cestu k autobusu si 
někteří  neplánovaně protáhli, věřím, že 
všichni se ze zájezdu vraceli sice mírně 
unaveni, ale hlavně spokojeni a obohaceni 
o hezké zážitky.

Mgr. Jarmila Vršťalová, 
předsedkyně MS ČČK 

Výlet na Znojemsko a Vranov
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Cesta s lampionem za 
pokladem a Halloweenský 

karneval v Azylovém 
domě pro matky s dětmi 

Berounka

Dne 27.10. 2011 jsme v Azylovém 
domě pro matky s dětmi Berounka uspo-
řádali akci s názvem Cesta s lampionem za 
pokladem. K našemu milému překvapení 
byla účast více než hojná, zapojily se téměř 
všechny maminky azylového domu a děti 
od věku batolat po náctileté, všichni vyba-
veni lampiony. Start akce byl před Komu-

nitním centrem, pokračovali jsme ve trase 
směr Hlinky, následně kolem gymnázia 
k řece s cílem opět v Azylovém domě. Zde 
již byla připravena stezka odvahy, zakonče-
ná sladkou odměnou.

Za dva týdny tu byl Halloween a s ním 
strašidelný karneval. Upíří beruška, čaro-
dějnice, ďábel, duchové, strašidelné víly, zlé 
princezny a jiní podvratní živlové zaplnili 
naši hernu. Po představení masek následo-
valy drobné úkoly, završené občerstvením 
a halloweenským tanečním rejem.

Renáta Roubalová, 
ředitelka ÚOS ČČK Beroun 

Lucie Potěšilová 
Azylový dům a Dům na půl cesty 

Berounka 

Členové Oblastní skupiny Mládeže 
ČČK Teplice se zúčastnili dvou cviče-
ní pro IZS ČR, která vznikla pod vede-
ním HZS TEPLICE. Dne 14. září 2011 
v dopoledních hodinách proběhlo cviče-
ní, které prověřilo synchronizaci záchran-

ných složek při evakuaci osob z hořící 
výškové budovy. Pro tuto simulaci bylo 
zvoleno šestnácté patro nejvyšší budovy 
v Teplicích, nazývané „Boží prst“. Naše 
OSM namaskovala na sedmi figurantech 
zranění, která jsou nejčastější při požáru. 
Hasiči i záchranáři si měli poradit s oso-
bami otrávenými oxidem uhelnatým, 

bezvědomím následkem úrazu, s různými 
typy popálenin, zlomeninami a drobnými 
ranami. Probíhala také evakuace osob ze 
střechy budovy pomocí vrtulníku Policie 
ČR. Na pomoc při evakuaci přijely i jed-
notky SDH z okolí. 

Druhé cvičení se uskutečnilo 22. září 
2011 v Novosedlicích u Teplic, kde byla 
připravena simulace autonehody auto-
busu MHD a tří osobních automobilů. 
Cílem tohoto zásahu bylo sjednotit práci 
všech složek IZS při nehodách s větším 
počtem raněných. Naše OSM opět mas-
kovala raněné figuranty, kterých bylo 

celkem dvacet dva. Figu-
ranty tvořili členové Mlá-
deže ČČK, přátelé, dob-
rovolní hasiči i novinář. 
Pro zachraňující jsme při-
pravili různě těžká pora-
nění od drobných ran, 
přes rozsáhlé zlomeniny, 
potrat, tepenná krváce-
ní, zástavy dechu až po 
vnitřní zranění. Hasičům 
i záchranářům se podařilo 
zachránit všechny raněné 
osoby, tři byly mrtvé na 
místě.

S oběma cvičeními jsme 
byli velice spokojeni a dob-
rý ohlas byl jak ze strany 
složek IZS, tak od veřej-
nosti.

Monika Šebestová, 
předsedkyně  

OSM-ČČK Teplice 

OSM ČČK TEPLICE SE ÚČASTNILA 
DVOU CVIČENÍ PRO IZS
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Konzumní způsob života strhává do 
dluhů stále víc lidí, kteří patří do katego-

rie střední vrstvy. Jejich finanční problémy 
přicházejí nenápadně, postupně a jejich 
dopad nejvíce pocítí děti. Právě těm, kte-

ří se z nějakého důvodu ocitli v sociální 
nouzi či jiné krizové situaci, zajišťuje nebo 
zprostředkovává pomoc ošacovací středisko 
Českého červeného kříže. V minulém týd-
nu vyhlásil karlovarský Červený kříž sbírku 
dětského oblečení pro sociálně potřebné. 
Ve dnech 18.- 19. listopadu se podařilo 
nashromáždit velké množství oděvů, obuvi 
a hraček. Děkujeme za to všem spoluobča-
nům, kteří svými dary do materiální sbírky 
přispěli, i těm, kteří nám pomohli propa-
govat konání akce. Do krizové situace se 
může dostat každý z nás. Pomozte nám 
pomáhat lidem v nesnázích i nadále.

Ing. Michaela Sládková, 
OS ČČK Karlovy Vary

Materiální pomoc druhým

Republikové shromáždění zástupců KDK – 22. října 2011, České Budějovice
V sobotu 22. října 2011 se v Českých 

Budějovicích pod symbolickou záštitou 
primátora Statutárního města Mgr. Jura-
je Thomy konalo Republikové setkání 
zástupců Klubů dárců krve, které má 
vždy za cíl zhodnotit dosavadní vývoj 

činnosti KDK ČČK, výměnu zkušeností 
a zpracování námětů a připomínek k roz-
voji BDK v ČR. Z jednání mimo jiné 
vyplynulo, že je českobudějovický region 
a vůbec Jihočeský kraj desítky let v  ČR 
nejstabilnějším.

Vedle pracovního a doplňkového pro-
gramu setkání byla také prezentace mana-
gementu a hráčů HC Mountfield jako pro-
pagátora BDK.

Hana Vacovská, 
ředitelka Ú OS ČČK České Budějovice

V rámci Týdne dobrovolnictví pro-
běhl 4.11. seminář, který pořádal Čes-
ký červený kříž Prachatice. Pracovníci 
organizací i samotní dobrovolníci před-
stavili dobrovolnictví v hospici, domově 
seniorů, Farní charitě a Českém červe-
ném kříži. Účastníci se dozvěděli také 
o práci dobrovolnického centra, Evrop-
ské dobrovolné službě, dobrovolnictví 
při mimořádných událostech. Zamysleli 
se také nad významem pomoci druhým. 

Ráda bych poděkovala všem 
milým hostům, díky nimž mohl 
seminář vůbec proběhnout 
– PhDr. Robertu Hunešovi, 
PhDr. Marii Mezníkové, Heleně 
Hanušové a studentkám Lucce 
a Evě, Mgr. Zdeňkovi Krejsovi, 
Ing. Bc. Haně Vojtové a Bc. Pav-
lu Peškovi.

Text a foto: Zuzana Furišová 

Dobrovolnictví v Prachaticích představil také seminář ČČK
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Dárcovství krve je vysoce 
humánní čin, díky kterému jsou 
zachraňovány mnohé lidské životy. 
Dárci krve, kteří darovali krev bez 
nároku na příspěvek již 10x, 20x 
nebo 40x, jsou oceňováni medailí 
prof. MUDr. Jana Janského, ti, kdo 
darovali krev již 80x, pak Zlatým 
křížem 3. třídy. Toto oceňování 

provádí Oblastní spo-
lek Českého červeného 
kříže Prachatice. 

V letošním roce 
jsme pro dárce krve 
připravili 22.11. slav-
nostní předávání stříbr-
ných a zlatých medailí 
a Zlatých křížů v Rad-
ničním sále. K podě-
kování dárcům se při-

pojil také starosta města Ing. 
Martin Malý a zástupci čtyř 
zdravotních pojišťoven, za OS 
ČČK Prachatice se zúčastnila 
předsedkyně Oblastní výkon-
né rady Marie Jandová a čle-
nové Oblastní výkonné rady 
ČČK - MUDr. Juljo Hasík 
a Jaromír Popiel. Ocenění 
převzalo celkem 44 držitelů 
stříbrné a zlaté medaile prof. 
MUDr. Jana Janského a Karel 
MAUN, Ladislav ŠÍMA a Václav HAVLÍK obdrželi Zlaté kříže 3. 
třídy. Kulturní vystoupení zajistily Martina Pivoňková a Marcela 
Haspeklová. Dárci krve obdrželi také dárek z dílny Stroom Dub 
o.p.s.Dárcovství krve na Prachaticku je realizováno díky Jihočeské-
mu kraji a našim sponzorům.

Zuzana Furišová, ředitelka ÚOS ČČK Prachatice
foto: Tomáš Přibyl, Prachatickonews 

OS ČČK Přerov
Oblastní spolek Českého červeného 

kříže v Přerově obdržel od společnosti 
Lindab Buildings s.r.o. nový defibrilátor. 
Sponzorský dar v hodnotě několika desí-
tek korun předal ředitel výrobního závo-
du pan Gordon Oringle – viz. foto č.1.

Defibrilátor disponuje nejnovějšími 
technologiemi a zároveň vyniká mini-
málními nároky na péči a snadnou 
obsluhou. Nový přístroj tak významnou 
měrou přispěje ke zlepšení akceschop-
nosti týmu ČČK. 

Ve spolupráci s Policií ČR uskuteč-
nil OS ČČK Přerov akci „První pomoc 
v dopravě“. Policie zastavovala řidiče, kteří 

si mohli na masko-
vaných figurantech 
vyzkoušet svoje zna-
losti z první pomoci, 
dozvědět se novinky 
a získat i propagační 
materiály BESIPu. 
Akce se setkala s vel-
kým ohlasem a bude-
me v ní nadále pokra-
čovat. Viz foto č. 2.

Alena Stárková, 
ředitelka ÚOS ČČK 

Přerov 
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Finanční příspěvek na  
podporu aktivit a projektů 
Českého červeného kříže
je možné poskytnout prostřednictvím  

sbírkového účtu ČČK

č. ú. 222826/5500
nebo zasláním dárcovské SMS  
z mobilního telefonu s textem

DMS CCK na telefonní číslo 87777
cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč.

Dárci, kteří dosud využívají DMS a chtěli 
by pravidelně a opakovaně přispívat  

menšími finančními částkami Českému 
červenému kříži mohou použít DMS 
ROK. Tato služba funguje na stejném 

principu jako standardní dárcovská SMS. 
Zasláním jedné dárcovské SMS  
z mobilního telefonu s textem  

DMS ROK CCK na telefonní číslo 87777

bude dárci po dobu 12 měsíců odepisována 
z účtu mobilního telefonu částka 30,- Kč, 
z nichž ČČK obdrží každý měsíc 27,- Kč

 
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců

Děkujeme za pomoc !

Český červený kříž v Prachaticích 
ocenil dárce krve
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