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Oslavili jsme Světový den Červeného kříže
a Červeného půlměsíce
Tradičním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR jsme oslavili 14. 5. 2018 Světový den ČK&ČP. I v letošním roce převzal
nad slavnostním setkáním záštitu předseda
Senátu pan Milan Štěch. Poděkoval členům,
zaměstnancům i dobrovolníkům ČČK za

bojuje nebo v místech velkých katastrof.
S hlavním projevem vystoupil prezident
ČČK Marek Jukl. Připomněl řadu historických událostí - zejména 190. výročí narození Henry Dunanta, zakladatele Červeného
kříže a iniciátora Ženevské úmluvy, a také

práci, kterou pro své spoluobčany vykonali
a vykonávají. Připomněl významné výročí
- 100 let od vzniku Československa, což
následně umožnilo i vznik Československého červeného kříže. ČSČK označil, spolu
se Sokolem, za významnou složku občanského života. Ocenil rovněž to, že Červený kříž pomáhá celosvětově i tam, kde se

150. výročí založení předchůdce ČČK
i ČSČK - Vlasteneckého pomocného spolku pro Království české. Historická výročí
propojil se současností, kdy ČČK např.
pomáhá ve válkou sužované Sýrii, snahu
Dunanta o imunitu raněných a zdravotníků a raněných spojil např. s rezolucí Rady
bezpečnosti OSN č. 2286 a zdůraznil, že za

dodržování humanitárního práva odpovídají nerozdílně všechny státy světa.
Na slavnostním setkání bylo předáno
32 Pamětních listů zasloužilým členům
ČČK, kteří nad rámec běžných členských
povinností pomáhají při krizových situacích,
poskytují psychosociální pomoc postiženým
při živelných katastrofách, zajišťují výuku
poskytování předlékařské první pomoci, získávají nové bezpříspěvkové dárce krve nebo
působí v humanitárních jednotkách ČČK.
Vyznamenání ČČK „Za dlouholetou
práci“ obdrželo 25 členů za významnou
činnost pro ČČK, zejména v oblasti školení
první pomoci, za aktivní účast při soutěžích
mladých zdravotníků, při letních rekreačních táborech pro zdravotně oslabené děti,
při rekondičních ozdravných pobytech pro
seniory a za dlouholetou činnost v místních
skupinách ČČK a propagaci činnosti ČČK
mezi širokou veřejností.
Za projev své osobní statečnosti získal vyznamenání ČČK „Za záchranu života pan
Bc. Jiří Kopal ze Zlína.
Nejvyšší vyznamenání ČČK - Medaili
Alice Masarykové obdrželi paní Hermína
Kaňková z Karlových Varů a Jindřich Měrka
z Frýdku – Místku.
Úřad ČČK 
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AKTUALITY - INFORMACE
Magazín mladého zdravotníka
vychází i v roce 2018

Zdravotníci jsou každý týden
cílem útoku

V ediční řadě První pomoc pro děti pravidelně vydáváme Magazín mladého zdravotníka, který je určen především pro zájmové
kroužky věnující se první pomoci. Nové
číslo magazínu jsme z velké části věnovali

Právě před dvěma lety, 3.5.2016, přijala
Rada bezpečnosti OSN rezoluci č.2286,
v níž ostře odsoudila násilí vůči zdravotníkům a zdravotnickým zařízením a vyzvala
členské státy OSN, aby dbaly o dodržování pravidel mezinárodního humanitárního
práva. Rezoluce rovněž připomněla státům
jejich závazek zajistit vyvození odpovědnosti
vůči viníkům takových porušení humanitárního práva. Uplynuly dva roky a po celou
tuto dobu se v každém týdnu udály násilné
incidenty proti zdravotníkům a zdravotnickým zařízením - MVČK jich zaznamenal
více než 1.200. Tyto incidenty působí také
to, že pro miliony lidí se následně stává zdravotní péče nedostupnou a umírají, ač by jinak mohli být léčeni a vyléčeni.

Rozumíme si, pomáháme si nový kurz pro veřejnost

lidem s handicapem. Řeknete si, že to není
moc veselé téma. To sice není, ale možná
jen na první pohled. Drtivá většina handicapovaných totiž absolutně boří všechny
mýty a zažité stereotypy a žijí mnohdy aktivnější život než my ostatní, o čemž Vás
jistě magazín přesvědčí.

Pro ty z Vás, které zajímá problematika osob
s různými typy postižení, kteří potřebujete
pomoci zjistit, jak se k těmto osobám chovat, jak s nimi komunikovat a jak (nejen)
jim v případě potřeby poskytnout první pomoc a následnou péči, jsme připravili nový
8 hodinový interaktivní kurz a názvem Rozumíme si, pomáháme si. Délka platnosti
kurzu je 4 roky. Doškolení je posléze v rozsahu 4 hodin. Každý absolvent kurzu obdrží také příručku, kterou jsme v souvislosti
s tímto kurzem vytvořili.

V Praze byly předány první
letošní Zlaté kříže za 160 darů
krve

Kristýnu Frejovou z Modrého
kódu ošetřovala dcera. Víme
co se stalo!

Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev
či její složku již 160 krát. Na slavnostním shromáždění v sobotu 12. května
2018 v krásných prostorách barokního
Kaiserštejnského paláce převzalo toto
vyznamenání 105 dárců krve z Čech
a Jižní Moravy a zařadilo se tak do rodiny
2.196 nositelů tohoto ocenění v ČR od
jeho vzniku. Letošního heslo Světového
dne dárců krve „Buďte tu pro ostatní darujte krev - podělte se o život!“ všichni
přítomní již naplnili vrchovatě. V České
republice je každodenně třeba krve či jejích
složek od 2.400 dárců, celkový počet dárců
v nemocničních transfúzních zařízeních
bohužel klesá a nyní činí cca 255 tisíc.

Jako doktorka Vlčková zachraňuje herečka
Kristýna Frejová v oblíbeném seriálu televize
Prima Modrý kód životy svým pacientům.
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Nedávno však byla sama odkázána na první
pomoc, kterou ji poskytla její dcera Ráchel.
Naštěstí nešlo o žádnou nehodu, ale „hranou“ situaci v rámci dalšího kurzu první
pomoci, tentokráte pro rodiče a děti, který
jsme pro herce z Modrého kódu realizovali.

Spolupráce: 100 let Ukrajinského
červeného kříže
Ukrajinský červený kříž oslavil 100. výročí
založení. Oslav v Kyjevě se dne 17. 4. 2018

zúčastnila i delegace ČČK vedená viceprezidentem Ing. Martinem Srbem, Ph.D.
Zástupce ČČK přijal prezident Ukrajinského červeného kříže MUDr. Ivan Usičenko,
CSc. Český červený kříž dlouhodobě podporuje ukrajinské kolegy, zejména jejich pomoc poskytovanou obětem vleklého ozbrojeného konfliktu.

Zlaté kříže jsme předali
v Hradci Králové
V sobotu 14.dubna 2018 se v Hradci Králové konalo slavnostní předání Zlatých
křížů ČČK II. třídy, kterými ČČK oceňuje humánní přístup těch, kteří svou krev
či její složku darovali bezpříspěvkově 120
krát. K slavnostnímu aktu, který se konal
v krásných prostorách kaple Sv. Jana Nepomuckého postavené v letech 1709-14, bylo
pozváno 116 dárců krve z celého Královehradeckého kraje.
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TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
t 24.05.2018-Gaza: Prezident MF ČK&ČP
F. Rocca se na závěr své návštěvy Gazy
setkal s 6 příslušníky Palestinského ČP
zraněnými při plnění svého poslání během
poskytování pomoci obětem násilnosti při
hranici s Izraelem. F. Rocca ocenil nasazení Palestinského ČP, který poskytl pomoc
>6.000 raněným během násilností. Znovu vyzval k dodržování humanitárního
práva, podle nějž musí být zdravotničtí
i jiní humanitární pracovníci respektováni. Pozastavil se také nad humanitárními
podmínkami v pásmu Gazy, zdravotnický systém označil za blízký zhroucení –
bez souvislosti s aktuálními násilnostmi.
Dlouhodobá podpora Gaze chybí. F.Rocca navštívil stanice první pomoci Palest.
ČP, jeho nemocnici a psychosociální
centrum v Khan Yunis. Podporu Federace
ocenil prezident PČP Dr. Younis. Zmínil,
že je třeba širší mezinárodní podpora.
t 22.05.2018-Ženeva/Gaza: Prezident MF
ČK&ČP F.Rocca je dnes a zítra na pracovní návštěvě v Gaze. Setká se s příslušníky Palestinského ČP, kteří zasahují během násilností.
t 17.05.2018-Dem.rep.Kongo: MFČK&ČP
vyzývá k aktivaci systému bdělosti k zabránění dalšímu šíření hemoragické horečky Ebola v DR Kongo. Ohrožené jsou
komunity v rovníkové oblasti DR Kongo.
Od propuknutí epidemie 8.5.2018 v Bikoro již zemřelo 23 osob. Další případy
potvrzeny v Mbandaka (na SV země). 110
pracovníků ČK v Bikoro a Mbandaka
desinfikují obydlí, kde se případy Eboly
objevily, a poskytují potřebné informace
lidem, jsou rovněž připraveni realizovat
bezpečné pohřby obětí.
t 15.05.2018-Pásmo Gazy: MVČK je znepokojen ztrátami na životech během probíhajících násilností. Musí být přijata veškerá možná opatření k minimalizaci ohrožení civilního obyvatelstva. MVČK je dále
znepokojen stavem zdravotnických zařízení v Gaze, která neumožňují poskytnout
množství raněných odpovídající péči. Od
30. 3. dodal MVČK zdravotnický materiál
pro léčbu 6.000 těžce zraněných a komplexní péči o 600 chirurgických pacientů
a v neděli dodal další pro péči o 500 chirurgických a 15.000 raněných. Jednotlivci
i úřady musí zajistit sanitkám bezpečný,
okamžitý a bezpodmínečný přístup, aby
mohly ošetřovat, evakuovat raněné nebo
sbírat mrtvé. MVČK vede v této věci důvěrný dialog s příslušnými orgány. Zdravotnický personál pracoval již před těmito
násilnostmi ve velmi napjatých podmín-

kách, uvedl G. Defurne, ředitel kanceláře
MVČK v Gaze.
t 11.05.2018-Cox’s Bazar/Ženeva: “Okno
možnosti” ochránit lidi v Cox’s Bazar se
rychle uzavírá. Předmonzunové deště již

t 03.05.2018-Somálsko: MVČK oznámil,
že včera ve 20h. byla v Mogadišu ozbrojenými muži zadržena zdravotní sestra
MVČK. MVČK je v kontaktu s různými
autoritami, aby dosáhl jejího bezpečného

Cox’s Bazar/Ženeva
působí spoušť v táborech pro utečence ze
státu Rakhin v Myanmaru. Silné monzunové deště nastoupí koncem května
a obvykle trvají do září. S.McAndrew,
ved. operací MF ČK&ČP v Cox’s Bazar, říká, že nyní již není možné poskytovat komukoli další přístřeší a je třeba
se zaměřit na ochranu nejzranitelnějších před povodněmi a sesuvy půdy –
v táborech žije 785.000 lidí, z toho je
200.000 těmito živly ohroženo. Dále jsou
ohroženi záškrtem a průjmy v důsledku
očekávaného zhoršení hygienických
podmínek. Červený kříž má plán,
personál a je v táborech přítomen, celý
projekt však není dostatečně pokryt
finančně – z plánovaných 750 mil. Kč
donoři naplnili jen 54%...
t 08.05.2018-Ženeva: Na Světový den
ČK&ČP oznámila MFČK&ČP založení
nového fondu, který může změnit humanitární akce: zatímco z dosavadního
Fondu pro neodkladnou pomoc při katastrofách Federace podporovala pomoc národních společností po té, co ke katastrofě
došlo, budou z nového fondu poskytovány prostředky již předem - v závislosti na
předpovědi počasí a historie dat se uvolní
prostředky ještě dříve, než katastrofa udeří
a ČK&ČP tak bude mít kryté i preventivní akce. Přispěje se tak lépe k mírnění
a předcházení lidskému utrpení, uvedl
P. Meige, ředitel Federace pro prevenci
a pomoc při katastrofách a krizích. Ročně
bude fond doplňován 625-750 mil. Kč.
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propuštění, uvedl D. O‘Malley, zástupce
vedoucího Delegace MVČK v Mogadišu.
t 30.04.2018-J.Súdán/Ženeva: Letadlem
MVČK do Juby přiletělo 10 humanitárních pracovníků, které ozbrojené
síly zadržely minulý týden. Jejich
vydání a návrat zprostředkoval MVČK,
který působí tradičně jako neutrální
prostředník. Jak uvedl vedoucí Delegace
MVČK v J.Súdánu, F.Stamm, ČK připomněl bojujícím stranám, že humanitární
pracovníci nesmějí být napadáni. K identitě strany, která pracovníky zadržela, ani
dalším okolnostem se MVČK nevyjádřil.
Je potěšující, že mohou být se svými rodinami, doplnil F.Stamm.
t 25.04.2018-Keňa: Povodně způsobené
monzunovými dešti postihly tisíce lidí
– zničily domy, postižen byl dobytek,
cesty jsou zničeny, stejně tak další infrastruktura. Pokud budou deště trvat,
přinesou další riziko tisícům lidí v zemi,
říká A.Gullet, gen. tajemník Kenžského
ČK. Pracovníci Kenžského ČK pomáhají
rodinám v nejzasaženějších oblastech –
Tana River, Kisumu, Taita Taveta, Isiolo,
Makueni, Turkana, Mandera, Garissa,
Wajir, Kilifi, Kajiado, Homa Bay, Machakos, Narok, Kitui a Nairobi – provádějí vyhledávání a záchranu, evakuaci
rodin, poskytují základní zdravotní pomoc, nouzové ubytování a distribuují
nezbytné domácí potřeby vč. pitné vody
do evakuačních center, kde již ubytovali
přes 210.000 osob.
>>>
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t 23.04.2018-Ženeva/Sýrie: MF ČK&ČP
vyzvala na dárcovské konferenci v Bruselu vlády zemí světa ke zvýšení podpory
činnosti ČK&ČP v Sýrii, kde ozbrojené
násilí vstoupilo do 8. roku trvání. Zejména Syrský ČP poskytuje ohromný rozsah
humanitárních služeb v celé Sýrii. Např.
při nedávných bojích v Afrínu či V.Ghútě
rozvinul operaci, v níž pomohl 340.000
osob. Syrský ČP je hlavní humanitární organizací v Sýrii, jen loni poskytl záchranné
a humanitární služby 5 milionům Syřanů.
Je však třeba zvýšit finanční i materiální
pomoc Syrskému ČP, uvedl gen. tajemník
Federace E. As Sy. Podpora je třeba ve výši
1,2 mld Kč. Do pomoci Syrskému ČP je
dlouhodobě zapojen i ČČK.
t 21.04.2018-Jemen: MVČK se zármutkem
oznámil, že dnes brzy ráno cca 15km od
města Taiz zahynul H.Lahoud, vedoucí týmu
vykonávajícího návštěvy vězňů. Motivy ani
identita útočníků nejsou známy. Ostatní členové týmu MVČK nebyli zraněni.
t 20.04.2018-Řecko/Turecko: MF ČK&ČP
zaznamenává prudký nárůst počtu osob,
které z Turecka pěšky putují na SV Řecka,
přičemž překonávají velkou řeku Evros,
což je značně nebezpečné. Od března jde
již o 1.000 osob, momentálně přichází
>100 lidí týdně, většinou ženy a děti. Podle R.Cano, ved. delegace MF ČK&ČP
v Řecku, může v létě dojít k výraznému
nárůstu počtu migrantů, protože stav řeky
Evros klesne. Nejbližší registrační cent-
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rum ve Fylakio je již nyní přeplněno. Po
moři připlulo do Řecka v letech 2015-16
přes půl milionu osob.
t 17.04.2018-Niger: Rostoucí počet osob
prchajících před válkou působí přetížení zdravotnických zařízení. Neodkladnou zdrav. péči v regionu Diffa vyžaduje
400.000 lidí vč. 160.000 dětí. Krom zdravotních problémů je také komplikací tenze mezi migranty a domácí populací. Podle Dr F.Nafo-Traoré, region. ředitelky MF
ČK&ČP pro Afriku, je také problémem
najít rovnováhu mezi potřebami migrantů
a domácích při poskytování humanitární
pomoci v této jedné z nejchudších zemí
světa. Federace podpořila pomoc Nigerského ČK 50 mil. Kč.
t 13.04.2018-Stř.africká rep.: MVČK ošetřuje raněné po propuknutí násilností
v Banguiském okrese 8. 4. 2018. 34-lůžková traumatologická jednotka MVČK je
zcela zaplněna. Stejně tak operativně zřízená jednotka intenzivní péče s dalšími 20
pacienty. Problémem je také zdržení, ke
kterému dochází u sanitek, protože v ulicích jsou barikády.
t 07.04.2018-Sýrie: Zdravotnický personál Syrského ČP ročně poskytne pomoc
1 milionu Syřanů. Např. 475 příslušníků SČP se 14 mobilními ošetřovnami,
30 sanitkami a v 11 mobilních týmech
pomáhají nyní každý den lidem z V. Ghúty a Afrinu. Tři mobilní ošetřovny loni
Syrskému ČP dodal ČČK.

Sýrie
t 05.04.2018-Uganda: Od počátku roku
do Ugandy uprchlo >70.000 lidí z Dem.
rep. Kongo. Špatné hygienické podmínky
zapříčinily propuknutí cholery – 2.000
nemocných je v ošetřování, 40 zemřelo.
Ugandský Červený kříž se snaží zlepšit
hygienické podmínky uprchlíků, což jsou
z 80% ženy a děti, často podvyživení, a poskytnout jim nezbytnou pomoc vč. ošacení, aby se dalšímu šíření cholery zabránilo.
t 29.03.2018-Švýcarsko: Připomínáme si
100.výročí tzv. Bernské dohody, kterou
pod záštitou MVČK a švýcarské vlády
uzavřely po dlouhých a obtížných jednáních vlády Francie a Německa. Bylo tak
dosaženo zlepšení zacházení s válečnými
zajatci těchto dvou stran, které do té doby
bylo - na rozdíl od zajatců držených ve
V. Británi - zatíženo represáliemi a kontrarepresáliemi, a dohody o repatriaci nemocných zajatců či převozu do neutrálních
zemí. Tento humanitární úspěch mezi
zbraněmi je poučením i pro dnešek.
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl 

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE

Hasičské samaritství za velké války
Jakmile byly 28. 7. 1914 vydány mobilizační rozkazy, byla Zemská ústřední hasičská jednota vyzvána, aby při dobrovolných
sborech hasičských byly zřizovány zdravotnické čety, které budou orientovány hlavně
na převoz raněných a nemocných vojínů
z vlakových nádraží do
nemocnic, polních lazaretů a táborů Červeného kříže. O tuto činnost
byla Hasičská jednota na
počátku války telegraficky požádána, organizace
dopravních kolon svěřena
starostovi ZÚHJ. Této
činnosti se české hasičstvo ujalo dobrovolně
poté, co mu bylo dáno na
srozuměnou, že neujmeli se jí, bude ji vykonávat
pod přímým vojenským dohledem na přímý
rozkaz a Zemská ústřední hasičská jednota
bude čelit rozpuštění. Tato humánní služba

nešťastným obětem války zabránila rozpuštění hasičské organizace a ochránila její členy
před většími persekucemi. Na schůzi Sdružení dobrovolného hasičstva slovanského ve
Vídni v roce 1915, bylo po referátu starosty Matěje Mayera usneseno učinit dohodu

se Společností Rakouského Červeného kříže
o zastoupení v jednotlivých zemích. Proto
mnohé sbory vstupovaly za členy Pomoc4

ného spolku Červeného kříže v Království
českém. Roku 1915 se stal ve výboru správy „Rakouské společnosti Červeného kříže“
Reginald Czermack zpravodajem referátu
pro první pomoc, záchrannou službu a místní dopravu raněných a nemocných vojáků.
V době války se utvořilo
v českých zemích 864
dopravních kolon (čet),
ve kterých bylo zapojeno
12 103 členů. Válečná
doba si vyžádala budování lazaretních, ale i zajateckých táborů – Cheb,
Jablonné v Podještědí,
Josefov, Liberec, Milovice, Most, Planá, Terezín, Želénky u Duchcova. Jen v Čechách roku
1915 vyvíjelo činnost tzv.
přepravní kolony ve 163 místech. V rámci
ZÚHJ působilo v Čechách k 1. 9. 1916 189 kolon, v nichž bylo organizováno 2 542
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členů. Dopravní kolony byly v podřízenosti
Zemského pomocného spolku Červeného
kříže, který v roce 1916 měl 209 mužských
a 120 ženských spolků. Z celkového počtu
bylo 163 německých. Od 17. 8. 1914 do
30. 9. 1918 dopravili takto 7 206 001 vojáků, poskytli 7 806 977 občerstvení a provedli 43 996 převazů. Po vyhlášení I. světové
války bylo na Moravě zřízeno 100 kolon, ve
kterých pracovalo 911 hasičů. Přepravili 268
561 raněných a podali 865 355 občerstvení.
Hasičstvo ochotně věnovalo své síly této mobilní lidumilné službě, neboť vědělo, že slouží
svým bratřím. Náplň hasičských činnosti je
totiž taková, že i přes citelně oslabené sbory doplněné mladými, nezkušenými lidmi,
museli jejich členové své ušlechtilé myšlence
sloužit. Ušlechtilá hasičská myšlenka nezištné
lidské pomoci vítězila tedy i v době, kdy na
jiných místech byly humanitní zásady hrubě
pošlapávány. 30. 4 - 7. 5. 1916 se za účasti hasičstva uskutečnil „Týden Červeného
kříže“. Konaly se sbírky pro zabezpečení válečných úkolů zemských pomocných spolků
Červeného kříže. Dne 21. 4. 1917 starosta
hasičské jednoty Markrabství moravského
Karel Vozáb souhlasil, aby se hasičské sbory
staly členy Červeného kříže – 47 žup – 1403
sborů. Při sborech začleněných při zemské
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jednotě v Čechách pracovalo 190 oddělení
pro místní přepravu raněných a nemocných
vojáků – 2 380 členů. U německého svazu
bylo 124 dopravních kolon – 1 654 členů.
Hasiči-samaritáni byli většinou osvobozeni
od vojenské služby.
Vznik samostatného státu Čechů a Slováků v roce 1918 zaznamenal nový rozmach v řadách dobrovolného hasičstva. Po
skončení I. světové války a státním převratu
v říjnu 1918 Svaz dobrovolného hasičstva
československého již 2. 11. 1918 oznámil
zdravotnímu odboru vojenského velitelství
nově vzniklé republiky v Praze a Červenému
kříži dosavadní působnost hasičských oddílů a nabídnul nadále tyto služby zdravotnických a dopravních kolon nechat v činnosti.
Nabídka hasičstva byla přijata a tím byl položen základ českého samaritství. Po dobrých
zkušenostech z první světové války v červnu
1919 přinesl časopis „Samaritán“ návrh na
budování samaritánské služby v hasičských
sborech. Návrh se stal podkladem k rozšíření poslání celostátního hasičstva o samaritství. Samostatný časopis „Československý
samaritán“ vydával ČSČK jako měsíčník
a redaktorem byl zemský samaritánský náčelník Augustín Vítek. Předplatné stálo
4 Kč ročně. Samaritánská služba postup-

ně vznikala ve všech sborech a nahrazovala
činnost Československého červeného kříže, který jako samostatná organizace vznikl
1. 2. 1919. Za účelem organizování všeobecné záchranné a samaritní činnosti byla 5. 4.
1919 v Praze za součinnosti českého lékařstva a organizací pro blaho při Československém červeném kříži založena „Ústřední samaritánská rada“, dále jsou ustaveny „Zemské samaritské rady“. Dne 23. 10. 1919 se
původní „Sdružení záchranné samaritánské
služby“ ustavuje jako samostatný „Samaritánský odbor Čs. Červeného kříže“ při svazu
čsl. hasičstva, čímž je samaritství ustaveno
a vchází v život. Po zřízení Ústřední samaritánské komise při Čs. Červeném kříži
v Praze v roce 1919 se prohloubila vzájemná
spolupráce mezi hasičskými samaritány a činovníky ČČK. Předsedou samaritánského
odboru dobrovolného hasičstva byla zvolena Dr. Alice Masaryková, náměstky MUDr.
Procházka a Adolf L. Seidl.
„Naše hasičstvo našlo v samaritánství krásný doplněk hasičské služby“
T. G. Masaryk
Mgr. David Dvořáček,
odborná rada hasičské historie,
člen MS ČČK Velké Meziříčí 


OKÉNKO DO DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

S malou pomocí
k velké radosti
Od nepaměti si každé dítě chce hrát. Není
tomu jinak i při pobytu v Bukovanech. Vedle léčebného programu jsou volnočasové
aktivity dětí jeho nedílnou součástí. Naším přáním je vytvořit dětem během jejich
dlouhodobého pobytu příjemné a útulné

na v Bukovanech finanční příspěvek ve výši
165 000 Kč. Velmi vítaná iniciativa výše
jmenovaných dokáže znovu probudit myšlenku a rozsvítit herní prostředí v léčebně.
Rádi bychom i jménem dětí poděkovali za
příspěvek, který zajistil zkvalitnění herního
prostředí. S úctou vítáme jakoukoliv podporu volnočasových a herních aktivit, na
které nám již nezbývají finance. Léčebný
pobyt dětí trvá 4 – 6 týdnů, a pokud jim
ho zpříjemníme čímkoliv, jejich radost je
nám odměnou.
Foto: archiv léčebny 

již v útlém věku pečovat. Nakonec malovaly obrázky a ty nejhezčí byly odměněny.
Vlastně, aby jim to nebylo líto, všichni. Pro
větší děti byly připravené zajímavé chemické
pokusy s reakcí různých látek na zubní sklovinu. Také se povídalo o správném čištění
zubů a následoval vědomostní kvíz, který ti
starší zvládli, jak se říká, levou zadní. Byli
samozřejmě také obdarováni.
Na místě patří poděkování celému realizačnímu týmu za velmi příjemnou a pove-

Rozesmějme Česko
prostředí. Děti i zaměstnanci již delší dobu
touží po obnově herních místností v léčebně. Nové židle, nové stoly, nové skříně,
nové knihovny, nové herní koutky, nová
televize, nové osvětlení atd……, to by bylo
moc príma. V dnešní době široké nabídky
atraktivních herních prvků a vybavení pro
různé věkové skupiny dětí si vyberete poměrně rychle. Bohužel schází korunky.
Díky projektu ,,S malou pomocí
k velké radosti“, zaměřeného na děti od
společností COOP a P&G ve spolupráci
s Českým červeným křížem, získává léčeb-

Dále je na místě zmínit povedenou prezentační akci, kterou 18. května připravila
pro malé i velké děti v Bukovanech společnost Colgate ve spolupráci s Českým červeným křížem. Akce nesla název ,,Rozesmějme Česko“ a zastávka v léčebně s poutavým
programem na prezentační ,,šnůře“, byla
velice milá. Pohádkovým způsobem bylo
menším dětem vysvětleno, jak se mají starat
o své zoubky, aby se v nich nezabydlely zákeřné kazy. Doktor Králíček „vylezl“ osobně
i z pohádky a přišel se mezi ně podívat. Děti
poslouchaly poutavé povídání paní doktorky a paní dentistky, co je pro zoubky dobré
a naopak co jim ubližuje. Odpovídaly na
otázky a bylo vidět, že se snaží o své zoubky
5

denou akci. Nesmíme zapomenout dodat,
že pár dnů poté přivezlo nákladní auto pro
děti dvě palety past a kartáčků Colgate!
A my slibujeme, že děti v Bukovanech budou mít zářivé úsměvy.
Více informací o našem zařízení najdete
na: www.lecebnabukovany.cz
Foto: Alice Kratochvílová
Za kolektiv DOL Bukovany, Václav Plecitý 
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Z ČINNOSTI OS ČČK

Záchranáři OS ČČK Ostrava dostali
od kraje nový záchranářský vůz
U příležitosti 15. výročí založení Záchranného týmu OS ČČK Ostrava, byli
hejtmanem Moravskoslezského kraje oceněni za obětavou činnost při záchranně lidských životů vybraní členové tohoto týmu:
Marcela Peterová, Hana Straková, Lucie
Antošíková, Miroslav Osmančík a Marek
Prášil. Po krátké prezentaci činnosti týmu
předal hejtman před budovou úřadu do
rukou velitelky týmu nový zásahový vůz
Škoda Kodiaq. Ten byl pořízen díky dotaci
Moravskoslezského kraje, ve výši 1,3 mil.
korun. Nové zásahové vozidlo Škoda Kodiaq bude sloužit k výjezdům záchranářského
týmu k akutním zásahům při hromadných
neštěstích, katastrofách a mimořádných
událostech, ale také při preventivní činnos-

ti a reprezentaci Českého červeného kříže
na záchranářských cvičeních a soutěžích.
Vůz bude doplněním sanitního vozidla,
kterým již tým disponuje. Zájem o aktivity Záchranného týmu OS ČČK Ostrava

v kraji rok od roku stoupá a jedno sanitní
vozidlo pro zajištění provozu se ukázalo jako
naprosto nedostatečné. Výhodou nové Ško-

Červený kříž učil děti první pomoc
Stejně jako v předešlých letech, i letos konaly Oblastní spolek ČČK Teplice
a Místní skupina Českého červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov studijní
středisko první pomoci pro děti, které se
chtěly naučit nebo zlepšit své dovednosti
v zachraňování jiného jedince.

V pátek 4. května kolem třetí hodiny
se v Oparně v Kempu Jordán začali sjíždět
děti a vedoucí. Večer byl dětem osvětlen
plán následujících dní. Sobotní ráno bylo
startem přednášek, které byly vedeny zábavnou a přátelskou formou. Děti se nejdříve naučily teorii a poté vše vyzkoušely
v praxi. Teď se již umí správně zachovat

při úrazových, ale i neúrazových stavech,
dokáží poskytnout masáž srdce a zraněného transportovat. Naučili jsme je i základy
maskování.

Nezapomínalo se ani na zábavu a každý den jsme dětem zpříjemnili soutěžemi
a hrami, děti měly každodenní možnost
sportování na hřištích v areálu, kterou
hojně využívaly. Celý program vyvrcholil
v pondělí v noci, kdy byl pro děti připraven záchranářský zásah. Děti jsme nechali
usnout, namaskovali několik zranění, rozmístili se po areálu kempu a čekali na pomoc. Vzbudili jsme naše malé zdravotníky
a poslali je do terénu. Všichni si vedli velmi
dobře a vše bez problémů ošetřili.
V úterý jsme se již museli rozloučit. Dětem jsme rozdali průkazy mladého zdravotníka a čekali spolu s nimi na příjezd rodičů.
Loučení bylo jako vždy dojemné a už teď se
těšíme na letní tábor v Maxově.
Jiří Michal tiskový mluvčí MS ČČK NDP 
6

dy Kodiaq je především větší výkon a možnost projet těžším terénem, což dobrovolní
záchranáři ocení především při zdravotnických asistencích v přírodě či větších areálech
a také během mimořádných událostí jako
jsou povodně. Další důležitou součástí výbavy je tažné zařízení a tedy možnost připojit
k automobilu humanitární přívěs. Doposud
museli členové týmu přívěs připojit za svá
osobní auta, což velmi stěžovalo akceschopnost týmu. Automobil disponuje 7 místy
k sezení, takže je nyní možno společně se
sanitní vozidlem přepravit 14 členů týmu
najednou. Součástí výbavy je i AED, záchranářský batoh Pax a další.
Záchranný tým touto cestou děkuje
Moravskoslezskému kraji, jmenovitě hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi
a předsedovi Bezpečnostní komise kraje
Ing. Petru Zábojníkovi za dosavadní podporu a spolupráci.
MgA. Marek Prášil, Záchranný tým ČČK 

Den rodin
Dne 12. 5. 2018 se uskutečnila ve volnočasovém areálu Rolava akce k významnému Dni rodin. OS ČČK Karlovy Vary
měl poskytnutý stánek od Magistrátu města Karlovy Vary, ve kterém jsme prezentovali svoji činnost, konkrétně jsme se zamě-

řili na současné aktivity ČČK a praktickou
ukázku první pomoci. Největší atrakcí
byly ,,opilecké“ brýle, kdy si návštěvníci
mohli vyzkoušet chůzi s brýlemi, které
navozují podnapilý stav. Nechyběli jako
každý rok členové Klubu bezpříspěvkových
dárců krve, kteří prezentovali a propagovali návštěvníkům nutnost bezpříspěvkového
dárcovství. Návštěvníci z řad dětí obdrželi
soutěžní otázky a za správné zodpovězení
je čekala malá odměna. Děkujeme všem za
příjemně strávený den.
Bc. Jan Chylo, MBA,
předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary 
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Mladí zdravotníci poměřili své dovednosti
Schopnost podat první pomoc v situacích ohrožujících život je velmi důležitá
dovednost. Občas se zachránci mohou stát
i děti, a proto je důležité, aby i ony první

kterých ošetřovali namaskované figuranty,
transportovali je, vyzkoušeli si testy o záchranných složkách ČR a dokonce prokázali
skvělou orientaci v historii Červeného kříže.

z druhého stupně. Zde byl boj o postup
do krajského kola mnohem vyrovnanější.
Pohár za 3. místo si odvezlo družstvo MS
ČČK NDP. O něco lépe si vedli soutěžící ze

pomoc ovládaly. Jak nám někteří zástupci
mladší generace ukázali, jsou jejich znalosti
na velmi dobré úrovni.
V pátek 11. května a pondělí 14. května se ZŠ Bílá cesta stala dějištěm okresního kola Soutěže mladých zdravotníků. Jak
je již zvykem, v teplickém okrese pořádal
akci Oblastní spolek ČČK Teplice. Na trase
bylo pro soutěžící připraveno 8 stanovišť, na

Páteční dopoledne ozdobili dobrými
výkony zdravotníci z prvního stupně. Na
třetí pozici skončilo družstvo ZŠ Bílá cesta,
druhé místo obsadila ZŠ Dubí 2 Tovární.
Vítězem se stal tým Místní skupiny Českého červeného kříže Novosedlice Dubí Proboštov (dále jen MS ČČK NDP). O něco
starší záchranáři byli k vidění v pondělí
dopoledne, kdy nastal čas pro soutěžící

ZŠ Bílá cesta. Nečekaným vítězem byl tým
ze ZŠ Maršovská.
Soutěž se obešla bez skutečných zranění
a bez výrazných potíží. Oběma postupujícím týmům gratulujeme a přejeme hodně
štěstí v krajském kole, které se uspořádá
v červnu opět na ZŠ Bílá cesta.

Proběhlo oblastní kolo Soutěže mladých
zdravotníků ČČK v Kroměříži
Již tradičně pořádal oblastní spolek ČČK
Kroměříž oblastní kolo Soutěže mladých
zdravotníků na dětském dopravním hřišti
a v areálu Květné zahrady Kroměříž. Soutěžili žáci 1. a 2. stupně základních škol
a víceletých gymnázií. Celkem se zapojilo
18 pětičlenných družstev. Soutěžní družstva
na jednotlivých stanovištích plnila zadané
úkoly a poskytovala první pomoc zraněným figurantům s použitím standardního
zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, v transportu postižených,
v obvazové technice i resuscitaci a nechybě-

ly i stanoviště s nesoutěžními disciplínami,
které prověřili znalosti z dopravní výchovy.
Závěr soutěže patřil hodnocení a vyhlášení
výsledků. Všichni účastníci byli odměněni
drobnými cenami. Do krajského kola postupují vítězové, v 1. kategorii družstvo ZŠ
Zámoraví a v 2. kategorii družstvo ZŠ Slovan. Gratulujeme k postupu a držíme palce
v dalším kole.
Poděkování patřím všem zúčastněným
školám, žákům a jejich doprovodu, rozhodčím z řad dobrovolníků a externistů, studentům SZŠ Kroměříž, ÚPV SP VZ Brno

Jiří Michal, tiskový mluvčí MS ČČK NDP 
a OZV Holešov. Děkujeme i sponzorům,
kteří oblastní kolo soutěže podpořili: Město Kroměříž, Zlínský kraj, MZ ČR, ČČK
Praha, poslankyně MUDr. Olga Sehnalová.
Za OS ČČK Kroměříž H.Komínková 

Červený kříž ve spolupráci plní přání klientů Libereckého Hospice
Na žádost ředitelky Libereckého hospice pí. Janouškové zajistil Červený kříž se
svou sanitou odvoz a doprovod klienta Hospice do muzea tankové techniky ve Smržovce. Přání válečného veterána pana Ing. Poláka (93
let) vidět svůj tank T 34 se
kterým bojoval za 2. světové

války se nedalo odmítnout a tak jsme
společně s pracovníky Libereckého hospice zajistily splnění
přání navštívit muzeum tanků. Celá
akce byla velice
pečlivě připravena
i s odborným výkla7

dem o historii jednotlivých exponátů a náš
klient si užil velice krásné odpoledne. Po prohlídce a projížďce na jednom exponátu bylo
přátelské posezení s občerstvením se všemi,
kteří toto přání pro klienta připravily ukončeno okolo 17. hod. a odjezd zpět do Liberce.
Pan Polák všem vyslovil veliké poděkování za
zprostředkování této akce. Velice rádi jsme
byli svou pomocí spolu partnery takové akce.
Karel Studený, ředitel OS ČČK Liberec 
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Okresní Soutěž mladých zdravotníků ČČK
Dne 16. 5. 2018 se uskutečnila okresní
Soutěž mladých zdravotníků. V poskytování první pomoci soutěžilo 26 šestičlenných
hlídek ve dvou věkových skupinách. V kate-

gorii mladších - I. stupeň to bylo 15 hlídek,
v kategorii starších - II. stupeň 11 hlídek.
Na obou stupních ošetřovali soutěžící celkem 5 namaskovaných poranění. Pro
mladší byla připravena lehčí poranění, jako
je např. krvácení z nosu, střep v dlani, zlomenina pravé horní končetiny, pro starší
pak např. bezvědomí, masivní krvácení
nebo zabodnutý nůž v dutině břišní.
Děti i přes počáteční nepřízeň počasí,
šly do soutěže s velkým nasazením a snahou
ošetřit co nejlépe, což se jim ve většině případů podařilo a projevilo se, že se na soutěž poctivě připravovali ve zdravotnických
kroužcích převážně na základních školách,
ale i v jiných zájmových skupinách. Jednotlivé hlídky mimo znalostí poskytování PP
předváděli i týmovou spolupráci, kterou řídí
velitel hlídky a tato spolupráce je součástí
hodnocení.
V letošním roce se na prvních třech místech v I. stupni umístily 1. místo ZŠ KLUKY, velitel J. Košatka, 2. místo ZŠ KOVÁ-

Zdravotnické posily na zahájení
lázeňské sezony v Teplicích
Poslední květnový víkend se v Teplicích
nesl v duchu dlouho očekávané akce. Zahájení lázeňské sezony v Teplicích je každoroč-

ně velkou akcí, kdy přítomné atrakce a stánky navštíví spousta lidí nejen z blízkého
okolí. Každoročně je ZLS i velkou hudební

ŘOV velitelka N. Štvánová a na 3. místě
Branně střelecký oddíl Milevsko s velitelem
D. Dvořákem.
Ve II. stupni zvítězila hlídka ZŠ TGM
Milevsko s velitelkou V. Blechovou, druhé místo obsadila ZŠ KOVÁŘOV s velitelkou E. Strachallovou, na třetí příčce se
umístila hlídka ze ZŠ J. HUSA s velitelkou
S. Vlasatou.
VZP je tradičním sponzorem naší soutěže
a věnuje dětem různé propagační předměty,
které dostávají vítězové, ale i ostatní účastníci soutěže. Závěrem lze konstatovat, že děti
poskytování první pomoci znají teoreticky
i prakticky a soutěž je pro ně motivací dosahovat v této oblasti co největší dokonalosti
což je naším cílem, proto naši instruktoři
spolupracují s učitelkami - zdravotnicemi,
vedoucími zdravotnických kroužků a právě
díky nim má soutěž tak vysokou úroveň.
Hana Komínková,
ředitelka Úřadu OS ČČK Písek 
akcí, stejně tomu bylo také letos, kdy si návštěvníci mohli kromě jiných poslechnout
například Vypsanou fiXu, Support Lesbiens,
či slovenskou kapelu No Name.
Mnohé atrakce a stánky se při příležitosti
zahájení lázeňské sezony v Teplicích nemění
a každý rok jsou návštěvníkům k dispozici.
Stejně tomu bylo i letos při 864. zahájení
lázeňské sezony, ale jako každý rok se našly
nějaké větší či menší změny. Jedna z nich se
týkala i zdravotního dohledu.
Zdravotní dozor nad celou akcí zaštiťoval
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Teplice s pomocí Místní skupiny ČČK Novosedlice Dubí Proboštov. V předchozích
letech bylo zvykem, že stánek ČČK sídlil jen
u teplického Domu kultury. Tam sídlil i letos, ale díky rozšíření členské základny a přívalu záchranářů do řad MS ČČK NDP se naskytla příležitost zřídit ještě jeden stánek. Ten
byl umístěn u Velké scény u Ptačích schodů.
Další novinkou byl dozor mladých zdravotníků MS ČČK NDP. Spolu se zdravotníky
juniory obcházeli centrum města a ošetřovali
menší úrazy, čímž pomáhali svým starším kolegům a získali praktické zkušenosti. Za celý
víkend naštěstí nedošlo k žádnému vážnému
úrazu. Kromě vytáhnutí klíštěte, zalepení
drobné rány a podobných malých úrazů neměli zdravotníci žádný složitý zákrok.
Jiří Michal, tiskový mluvčí MS ČČK NDP 
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