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SL¡VEK BOURA A »ERVEN› KÿÕé
Manûelskou dvojici MarkÈtu Mayerovou a Sl·vka Bouru si p¯ev·û-

n· Ë·st televiznÌch div·k˘ pamatuje p¯edevöÌm z jejich p˘sobenÌ na NovÏ,
kde moderovali zprvu po¯ad SnÌdanÏ s Novou a pozdÏji nemÈnÏ ̇ spÏön˝
po¯ad pro teenagery Rande. Dnes jsou spojov·ni zejmÈna s TOP TV, kde
je m˘ûeme vidÏt v ÑPelmeluì. P¯esnÏ tak se totiû jmenuje oblÌben˝ program,
ve kterÈm spolu od pondÏlka do p·tku vystupujÌ. ÑZaËÌn·me vûdy v devÏt
hodin a po¯ad, do kterÈho si zveme nejr˘znÏjöÌ hos-
ty, trv· zhruba t¯i hodiny. KromÏ vypr·vÏnÌ se v nÏm
zpÌv· i tanËÌ. Vedle toho jsme jedin˝m televiznÌm po-
¯adem, kde se kaûd˝ den prezentujÌ vöelijak· obËan-
sk· sdruûenÌ, charitativnÌ organizace a nadace. Ji-
n˝mi slovy, d·v·me prostor lidem, kte¯Ì se snaûÌ po-
m·hat druh˝m,ì ¯Ìk· v ˙vodu naöeho rozhovoru
tento sympatick˝ umÏlec.

TOP TV se vÏnuje i mlad˝m zaËÌnajÌcÌm umÏl-
c˘m: ÑSkuteËnÏ se takovÈ prezentaci nebr·nÌme. Moc
dob¯e vÌme, jak to majÌ lidÈ z branûe tÏûkÈ. Je fakt, ûe
v celost·tnÌch televizÌch se setk·v·me v˝hradnÏ se
zn·m˝mi tv·¯emi a takzvanÈ malÈ obliËeje v nich
nemajÌ öanci. Naöe kabelov· televize naopak m˘ûe
po takovÈ osobnosti s·hnout a p¯edstavit div·k˘m
jejÌ talent. »asto toho takÈ vyuûÌv·me a r·di mÈnÏ
zn·mÈ umÏlce ukazujeme,ì doplÚuje Sl·vek.

V po¯adu manûel˘ Bourov˝ch se p¯ed Ëasem p¯ed-
stavil i n·ö »esk˝ Ëerven˝ k¯Ìû, a tak jsme se Sl·vka
zeptali:

Redakce Novin »K: ÑCo se V·m vybavÌ, kdyû slyöÌte o »ervenÈm
k¯Ìûi?ì

Sl·vek Boura: Ñ»erven˝ p˘lmÏsÌc. Uû jako mal˝ kluk jsem oba tyto
znaky hltal hlavnÏ ve v·leËn˝ch filmech, kde pro ranÏnÈ a bezmocnÈ, i pro
mÏ samotnÈho, p¯edstavovaly poslednÌ nadÏjiÖ P¯edstavte si, ûe »er-
ven˝ k¯Ìû stojÌ i za m˝m sezn·menÌm s MarkÈtou (SmÌch). Kdyû jsme

se p¯ed patn·cti lety pozn·vali, snaûili jsme se p¯ed tÌm druh˝m samo-
z¯ejmÏ uk·zat v tom nejlepöÌm svÏtle. MarkÈta na mÏ tehdy vyt·hla
jeden z nÏkdejöÌch arm·dnÌch Ëasopis˘, tuöÌm z roku 1984, z jehoû
titulnÌ str·nky se na mÏ dÌvala dÌvka v uniformÏ s Ëerven˝m k¯Ìûem.
VÌte, kdo to byl?! Spr·vnÏ, moje nynÏjöÌ ûena. Na str·nk·ch Ëasopisu
pÛzovala co by zdravotnice »ervenÈho k¯Ìûe p¯i uk·zce poskytov·nÌ

prvnÌ pomoci. P¯i tom mi vypr·vÏla r˘znÈ, pro mÏ
dosti krvelaËnÈ historky typu, jak zastavit tepennÈ
krv·cenÌ a podobnÏÖì.

Redakce Novin »K: ÑTo V·s oslnilo?ì
Sl·vek Boura: ÑTehdy mi to skuteËnÏ p¯ipadalo

velmi roztomilÈ. MarkÈta tÌm na mÏ udÏlala velk˝
dojemì. (SmÌch)

Redakce Novin »K: ÑVloni jste do svÈho po¯a-
du v TOP TV pozvali i ⁄¯ad »eskÈho ËervenÈho
k¯Ìûe, jehoû pracovnÌci div·k˘m postupnÏ p¯edsta-
vili sv˘j programì.

Sl·vek Boura: Ñ»erven˝ k¯Ìû byl pr·vÏ jednou
z charitativnÌch organizacÌ, o kter˝ch jsem hovo¯il
v ̇ vodu. Je dob¯e, ûe organizace podobnÈho dru-
hu u n·s pracujÌ a proto si je takÈ do po¯adu zveme.
SnaûÌme se jim d·t co nejvÏtöÌ prostor. Je potom
bÏûnÈ, ûe s nimi vysÌl·me hned nÏkolik samostat-
n˝ch blok˘ i vÌce dn˘ a ne jen p·r minut, jak se to
dÏje ve velk˝ch televizÌchì.

Redakce Novin »K: ÑV po¯adu se hovo¯ilo i o prvnÌ pomoci. Jak
jste na tom v tomto ohledu Vy?ì

Sl·vek Boura: ÑS·m jsem sice neproöel û·dn˝m speci·lnÌm kurzem,
ale jak jsem ¯ekl, m·m doma zruËnou zdravotnici. Vöechno jsem se
nauËil od MarkÈty. DÌky nÌ vÌm, co m·m p¯i poskytov·nÌ prvnÌ pomoci
udÏlat. Zaplaùb˘h, svoje znalosti jsem si zatÌm nemusel nikdy, nikde a
na nikom ovÏ¯itÖì.        (DokonËenÌ rozhovoru na str. 12)

SEN¡T OPÃT PATÿIL »ERVEN…MU KÿÕéI

Jiû poosmÈ v novodobÈ historii »eskÈho ËervenÈho k¯Ìûe se pod z·ötitou
a za osobnÌ ˙Ëasti p¯edsedy Sen·tu Parlamentu »R MUDr. P¯emysla So-
botky, (jenû  vystoupil s pozdravn˝m projevem), v historickÈ zasedacÌ sÌni
Sen·tu ve ValdötejnskÈm pal·ci v Praze konalo v pondÏlÌ dne 14. kvÏtna
2007 celost·tnÌ slavnostnÌ vyvrcholenÌ oslav SvÏtovÈho dne »ervenÈho
k¯Ìûe 2007.

Na toto kaûdoroËnÌ kvÏtnovÈ setk·nÌ se do naöeho hlavnÌho mÏsta sjÌûdÏjÌ
dlouholetÌ zaslouûilÌ ËlenovÈ, funkcion· ī, dobrovolnÌci a pracovnÌci »eskÈho Ëer-
venÈho k¯Ìûe ze vöech OblastnÌch spolk  ̆»»K v »R, aby zde p¯ebrali pamÏtnÌ
PodÏkov·nÌ za dlouholetou obÏtavou pr·ci. SpolupracujÌcÌ n·rodnÌ spoleËnosti
»K letos zastupovali ̄ editel HessenskÈho »K Thomas Klemp, prezidentka Slo-
venskÈho »K PhDr. Helena Kobzov· a gener·lnÌ sekret·  ̄SlovenskÈho »K
Ing. Bohdan Telg·rsky. Mezi Ëestn˝mi hosty zasedl Ëestn  ̋Ëlen »»K a jeho
b˝val  ̋dlouholet  ̋̇ spÏön  ̋prezident MUDr. Zdenko Vlk, CSc., a takÈ p¯edsta-
vitelÈ kolektivnÌch Ëlen  ̆»»K.

SlavnostnÌ zased·nÌ ̄ Ìdila vedoucÌ ̇ seku vnit¯nÌch vztah˘ ⁄¯adu »»K
Bc. Jana ätrejnov·, hlavnÌ projevy p¯ednesli Ëestn· prezidentka »»K
Viktorie äpidlov· a prezident »»K RNDr. Marek Jukl, Ph. D., kte¯Ì
takÈ spolu s ¯editelem ⁄¯adu »»K JUDr. Ji¯Ìm Proch·zkou p¯ed·vali
ocenÏnÌ a vyznamen·nÌ.

K milÈ tradici tohoto setk·nÌ pat¯Ì, ûe jiû pop·tÈ na nÏm bylo p¯ed·v·no
nejvyööÌ vyznamen·nÌ »eskÈho ËervenÈho k¯Ìûe - Medaile Alice Masaryko-
vÈ. Tentokr·t ji p¯evzalo za svou dlouholetou pr·ci v »S»K a »»K dalöÌch
öest zaslouûil˝ch Ëlen˘: PavlÌna Hoffmannov· (Kladno), Frantiöek Peli-
k·n (Prachatice), Alena
St·rkov· (P¯erov),
Stanislava ämachov·
(Mlad· Boleslav), VÏra
Valentov· (PlzeÚ-mÏs-
to) a MUDr. Kornel
é·k, CSc. I tÏchto öest
nov˝ch nositel˘ Medai-
le Alice MasarykovÈ
V·m v tomto a v p¯ÌötÌch
ËÌslech Novin »ervenÈ-
ho k¯Ìûe p¯edstavÌme po-
drobnÏji.

Setk·nÌ bylo vhodnÏ doplnÏno kulturnÌm programem, o kter˝ se tento-
kr·t postaral dÏtsk˝ pÏveck˝ soubor Jisk¯iËka z Prahy 10-Uh¯ÌnÏvse. Na
z·vÏr se ̇ ËastnÌci tÈto slavnostnÌ akce seöli u malÈho obËerstvenÌ na p¯·tel-
skÈ besedÏ, na nÌû se hlavnÏ vzpomÌnalo.

Mgr. Josef ävejnoha
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ZAHRANI»NÕ AKTIVITY »»K

O ZAHRANI»NÕ SPOLUPR¡CI »»K

DAR Z HESSENSKA PRO »»K

Dne 23. b¯ezna 2007 byli obyvatelÈ Domu senior˘ »»K ÑHvÏzdaì v
Praze 6-B¯evnovÏ ˙ËastnÌky malÈ slavnosti. P¯edseda spr·vnÌ rady nÏ-
meckÈ nadace ÑWerner und Gretchen Neumann-Stiftungì se sÌdlem ve
Wiesbadenu pan Werner Rˆdel spolu s prezidentkou HessenskÈho »K a
Ëlenkou spr·v-
nÌ rady tÈto na-
dace prof.
H a n n e l o r e
Rˆnschovou
zde totiû p¯ed·-
val do rukou
p r e z i d e n t a
»»K RNDr.
Marka Jukla,
Ph. D. öek na
15.000,- Euro
urËen˝ch na
vylepöenÌ vy-
bavenÌ pr·vÏ
tohoto za¯ÌzenÌ
»»K. D·le byli
p¯Ìtomni manûelka velvyslance USA v »R Alexandria Graber, vedoucÌ
soci·lnÌho refer·tu velvyslanectvÌ SRN v Praze pan Bernd Felgendre-
her, ¯editel ⁄¯adu »»K JUDr. Ji¯Ì Proch·zka a vedoucÌ ˙seku ⁄¯adu
»»K RNDr. Josef KoneËn˝.

SVÃTOV› DEN »K NA SLOVENSKU

Ve dnech 2. - 4. kvÏtna 2007 se delegace »»K ve sloûenÌ:
prezident »»K RNDr. Marek Jukl, Ph. D. a ¯editel ⁄¯adu

Jak vÏtöina z v·s vÌ, naöe n·rodnÌ spoleËnost »esk˝ Ëerven˝ k¯Ìû, je
Ëlenem velkÈ celosvÏtovÈ rodiny n·rodnÌch spoleËnostÌ »ervenÈho k¯Ìûe a
»ervenÈho p˘lmÏsÌce, kterÈ se sdruûujÌ v Mezin·rodnÌ  federaci »K a »P.

Toto spoleËenstvÌ m· v˝hodu, ûe pracuje na z·kladÏ jednoduch˝ch, v·m
zn·m˝ch princip˘, takûe vÏtöinou odpadajÌ p¯i spolupr·ci nÏkterÈ problÈmy,
kterÈ zn·me z mezin·rodnÌ politiky. Vzhledem k poËtu Ëlen˘, poËtu dobrovol-
nÌk˘, materi·lnÌmu vybavenÌ, ekonomickÈ i politickÈ sÌle ve svÏtÏ je schopno
reagovat ̇ ËinnÏ na vzniklÈ situace, aù se jedn· o rozs·hlÈ p¯ÌrodnÌ katastrofy Ëi
pr˘myslovÈ hav·rie nebo pot¯eby rozs·hlÈ humanit·rnÌ pomoci. Z naöich
Ëesk˝ch novin sice vÌme o kaûdÈ jednotlivÈ studni Ëi vodovodu, kter˝ pracnÏ
vybuduje nÏkter· z naöich humanit·rnÌch organizacÌ, ale o tom, ûe v Africe
existuje rozs·hl˝ program budov·nÌ vodnÌch zdroj˘ pro miliony lidÌ, kter˝
realizuje naöe Federace Ëi jejÌ jednotlivÌ ËlenovÈ, se samoz¯ejmÏ nedoËteme.

Naöe spoleËenstvÌ m· vytvo¯en˝ systÈm odezvy na katastrofy, jehoû
cÌlem je co nejrychleji a nejefektivnÏji reagovat a zajistit pomoc. Proto-
ûe naöe hnutÌ m· poboËku v kaûdÈ zemi, v zemÌch s humanit·rnÌmi problÈmy
i zvl·ötnÌ expozitury, existuje vûdy rychl˝ z·kladnÌ p¯ehled o rozsahu ökod,
pot¯ebnÈ pomoci, apod. I my jsme souË·stÌ tohoto systÈmu a v r·mci
naöich moûnostÌ se podÌlÌme na jeho realizaci. UpozorÚuji, ûe jako d·rci
Ëi realiz·to¯i pomoci, tak i jako p¯Ìjemci pomoci. PodÌlÌme se samoz¯ejmÏ
takÈ na vnit¯nÌm ûivotÏ Federace, na vytv·¯enÌ pravidel, systÈm˘, schvalo-
v·nÌ rozpoËt˘, volbÏ jejÌch p¯edstavitel˘. VÏ¯Ìm, ûe v blÌzkÈ dobÏ i ËlenovÈ
naöÌ n·rodnÌ spoleËnosti budou zvoleni do nÏkterÈho vrcholnÈho org·nu
Federace »K a »P. Budeme i na tom pracovat. ZatÌm se ̇ ËastnÌme jedn·nÌ
tÏchto org·n˘ a jsme tam aktivnÌm Ëlenem.

Ned·vno probÏhla 7.  Evropsk· region·lnÌ konference Mezin·rod-
nÌ federace »K a »P v Istanbulu. Konference byla zamÏ¯ena na d˘leûitÈ
ot·zky glob·lnÌ agendy, kter˝mi jsou ZdravÌ a pÈËe v obci, komunitÏ a
Migrace. V souËasnÈm evropskÈm prost¯edÌ jsou ot·zky zdravÌ a migrace
klÌËovÈ, a to jak v EvropÏ jako takovÈ, tak i ve st¯ednÌ Asii. ObÏ tyto
ot·zky, kterÈ byly takÈ p¯edmÏtem diskuzÌ na BerlÌnskÈ konferenci p¯ed

öesti lety, byly hlavnÌm tÈmatem letoönÌ konference. Humanit·rnÌ hodnoty,
lobov·nÌ na jejich podporu, odliönosti, diskriminace a dopady demogra-
fick˝ch zmÏn, to vöe bylo takÈ p¯edmÏtem diskuze a p¯edevöÌm z·vÏr˘,
kterÈ z nÌ vzeöly a kterÈ budou podkladem i pro naöi pr·ci v budoucnosti.

V souËasnosti byla p¯i realizaci pomoci naöÌ hlavnÌ aktivitou rekon-
strukce nemocnice Dr. Dragiöi MiöoviËe v hlavnÌm mÏstÏ Srbska
BÏlehradÏ. Na z·kladÏ povÏ¯enÌ vl·dou »eskÈ republiky jsme 6 let zajiö-
ùovali rekonstrukci pavilonu urologie (a dial˝zy) v celkovÈ hodnotÏ 51,6
milionu KË. Dne 14. 12. 2006 byl zrekonstruovan˝ pavilon slavnostnÏ
p¯ed·n do uûÌv·nÌ.

DalöÌ forma spolupr·ce je realizov·na s NÏmeck˝m Ëerven˝m k¯Ì-
ûem. Po ukonËenÌ pomoci po povodnÌch 2002 n·m naöi kolegovÈ pom·-
hajÌ v r·mci zpracovanÈho a p¯ijatÈho projektu, zlepöit podmÌnky pro
Ëinnost naöich OblastnÌch spolk˘. Jedn· se o projekt v hodnotÏ 300.000,-
Eur. V r·mci jeho realizace jsme se zamÏ¯ili na zajiötÏnÌ vybavenÌ OS
»»K pro v˝uku prvnÌ pomoci, d·le na vybavenÌ v˝poËetnÌ technikou a
podobnÏ. Podporovali jsme i nÏkterÈ akce pro zlepöenÌ p¯Ìpravy naöich
Humanit·rnÌch jednotek. Realizace projektu pozvolna konËÌ. Jsem zvÏda-
v ,̋ jak se tato pomoc projevÌ ve zlepöenÌ pr·ce naöich OS. Realizace tÈto
pomoci nebyla samo˙Ëeln·.

Vöichni vidÌme, ûe se musÌme zamÏ¯it na zv˝öenÌ podÌlu naöeho
samofinancov·nÌ. MusÌme zv˝öit naöe p¯Ìjmy, protoûe st·tnÌ grantov·
politika je nest·l· a nevyzpytateln·. Znovu musÌm p¯ipomenout, ûe dalöÌ
moûnosti spolupr·ce s naöimi zahraniËnÌmi partnery jiû nebudou na ̇ rovni
Ñco n·m d·te?ì, ale na ̇ rovni spoleËn˝ch evropsk˝ch projekt˘ na konkrÈtnÌ
aktivity. Budoucnost tato spolupr·ce m·, ale bude vyûadovat velmi racion·l-
nÌ, manaûersk˝ p¯Ìstup. Velkou peËlivost. A pro vÏtöinu z v·s to bude nÏco
˙plnÏ novÈho. NesmÌte se b·t tÏchto novinek. Ale nesmÌte se takÈ b·t a
od¯Ìkat s tÌm spojenÈ tvrdÈ pr·ce. M·me dobrÈ zkuöenosti. Tak v·m p¯eji, aù
se je poda¯Ì vyuûÌt.

           JUDr. Ji¯Ì Proch·zka, ¯editel ⁄¯adu »»K

» » K  J U D r.
Ji¯Ì Proch·z-
ka z˙Ëas tn i la
oslav SvÏtovÈ-
h o  d n e  » e r -
v e n È h o  k ¯ Ì û e
na Slovensku,
kterÈ mj. zahr-
novaly p¯ed·-
v · n Ì  n e j v y ö -
öÌch vyzname-
n · n Ì  S l o v e n -
s k È h o  » K  i
p¯ijetÌ sloven-
sk˝m prezidentem Ivanem GaöparoviËem v bratislavskÈm
prezidentskÈm pal·ci.

ZAHRANI»NÕ DELEGACE V PRAZE

CelorepublikovÈho vyvrcholenÌ oslav SvÏtovÈho dne »ervenÈho
k¯Ìûe v Sen·tu Parlamentu »R se v Praze dne 14. kvÏtna 2007
z˙Ëastnily takÈ delegace spolupracujÌcÌch n·rodnÌch spoleËnostÌ »K.
Slovensk˝ Ëer-
ven˝ k¯Ìû repre-
zentovali jeho
p r e z i d e n t k a
PhDr. Helena
Kobzov· a gene-
r·lnÌ sekret·¯ Ing.
Bohdan Telg·r-
sky, Hessensk˝
Ëerven˝ k¯Ìû pak
jeho ̄ editel Tho-
mas Klemp.
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Z »INNOSTI ⁄ÿADU »ESK…HO »ERVEN…HO KÿÕéE

ZASED¡NÕ KOMOR »»K
V dubnu 2007 se uskuteËnila zased·nÌ obou Komor »»K, na jejichû

programu bylo p¯edevöÌm projedn·nÌ pÌsemn˝ch materi·l˘ p¯edkl·dan˝ch
na kvÏtnovÈ v˝roËnÌ zased·nÌ Shrom·ûdÏnÌ deleg·t˘ »»K.

»esk· komora se na svÈm zased·nÌ seöla v Praze dne 14. dubna 2007
za ¯ÌzenÌ svÈ p¯edsedkynÏ a prvnÌ viceprezidentky »»K JUDr. Jany
LexovÈ, kter· ̇ ËastnÌky zased·nÌ takÈ informovala o jedn·nÌch V˝kon-
nÈ rady »»K. S ËinnostÌ ⁄¯adu »»K sezn·mil jeho ¯editel JUDr. Ji¯Ì
Proch·zka. Prezident »»K RNDr. Marek Jukl, Ph. D. uvedl n·vrh
zmÏny Stanov »»K spoËÌvajÌcÌ ve snÌûenÌ vÏkovÈ hranice ËlenstvÌ v
»»K z 15 na 6 let.

Moravskoslezsk· komora »»K uskuteËnila svÈ zased·nÌ o t˝den poz-
dÏji - 21. dubna 2007 - v P¯erovÏ. Jedn·nÌ ¯Ìdil jejÌ p¯edseda a druh˝
viceprezident »»K Adolf äùastn˝, prezident »»K RNDr. Marek Jukl,
Ph. D. a ̄ editel ⁄¯adu »»K JUDr. Ji¯Ì Proch·zka zde plnili stejnÈ ̇ koly
jako na zased·nÌ »eskÈ komory »»K.

PORADA SE Z¡STUPCI Z KRAJŸ
Dne 3. dubna 2007 se v Praze uskuteËnila porada se z·stupci

povÏ¯en˝ch OS »»K v krajÌch. Poradu ¯Ìdil ¯editel ⁄¯adu »»K
JUDr.  Ji¯ Ì
Proch·zka ,
kter˝ ve svÈm
˙vodnÌm slo-
vÏ informoval
o souËasnÈ si-
tuaci v posky-
tov·nÌ  s t· t -
nÌch dotacÌ i o
v˝hledech do
dalöÌho obdo-
bÌ. Prezident
»»K RNDr.
Marek Jukl,
Ph.  D.  ve
svÈm vystoupenÌ p¯ipomnÏl povinnosti a pr·va povÏ¯en˝ch OS »»K
v krajÌch a sezn·mil p¯ÌtomnÈ s n·vrhem na ˙pravu Stanov »»K.
VedoucÌ ˙seku odborn˝ch ËinnostÌ ⁄¯adu »»K Mgr. Josef ävej-
noha vyloûil hlavnÌ z·sady p¯ipravovanÈ novÈ dohody mezi ⁄¯a-
dem »»K a Ministerstvem vnitra - Gener·lnÌm ¯editelstvÌm HasiË-
skÈho z·chrannÈho sboru »R. Diskuze p¯inesla prospÏönou v˝mÏnu
zkuöenostÌ.

PODÃKOV¡NÕ
ZA DLOUHOLETOU PR¡CI

Ke 31. 5. 2007 ukonËil svÈ dlouholetÈ p˘sobenÌ ve vedoucÌch funk-
cÌch v programovÈ oblasti na ⁄¯adech »⁄V a FV »S»K a ⁄¯adu »»K

(celkem 22 let) vedoucÌ ˙seku odbor-
n˝ch ËinnostÌ ⁄¯adu »»K Mgr. Josef
ävejnoha. V˝znamn˝m zp˘sobem
ovlivÚoval programovou Ëinnost »S»K
a »»K, je autorem ̄ ady publikacÌ z his-
torie Mezin·rodnÌho, »eskoslovenskÈ-
ho i »eskÈho »K, historie Dorostu
»S»K i BDK vËetnÏ nÏkolika mono-
grafiÌ (H. Dunant. F. Nightingalov·, J.
Jansk ,̋ A. Masarykov·, H. Beneöov·)
a devÌti roËnÌk˘ oblÌben˝ch MagazÌn˘
mladÈho zdravotnÌka. V poslednÌch 8
letech takÈ vtiskl ve funkci vedoucÌho
redaktora novou tv·¯ Novin·m »erve-
nÈho k¯Ìûe (jejich tvorbÏ se bude vÏno-
vat i nad·le). Je nositelem nejvyööÌch

vyznamen·nÌ »S»K a »»K, vËetnÏ Medaile Alice MasarykovÈ. P¯i
odchodu na zaslouûen˝ odpoËinek mu pat¯Ì velkÈ podÏkov·nÌ za dlou-
holetou obÏtavou pr·ci v humanit·rnÌch organizacÌch (dÈle neû 30 let),
ale zejmÈna pro »erven˝ k¯Ìû.

EVROPSK¡ KAMPA“ ÑBEZPE»NOST DÃTÕ
NA SILNICÕCHì

»esk˝ Ëerven˝ k¯Ìû se letos jiû p·t˝m rokem
zapojil do evropskÈ kampanÏ ÑBezpeËnost dÏtÌ
na silnicÌchì (zapojeno je do nÌ 26 evrop-
sk˝ch zemÌ). Ta tentokr·t v mÏsÌci dubnu
2007 probÌhala ve vybran˝ch 14 OS »»K
ve vöech 14 krajÌch (Praha 1, MÏlnÌk, »eskÈ
BudÏjovice, Domaûlice, Karlovy Vary, Lou-
ny, Liberec, Hradec Kr·lovÈ, Pardubice, Jih-
lava, Brno-mÏsto, ZlÌn, Olomouc, Ostrava).
V pr˘bÏhu nejr˘znÏjöÌch akcÌ, kterÈ zahrnovaly
uk·zky poskytov·nÌ prvnÌ pomoci na namasko-
van˝ch figurantech, dÏtskÈ soutÏûe, besedy na z·kladnÌch ökol·ch, soutÏ-
ûe mlad˝ch zdravotnÌk˘ a podobnÈ aktivity, takÈ na 5.000 dÏtÌ vyplÚovalo
kviz ÑCo vÌö o bezpeËnosti v dopravÏì zamÏ¯en˝ i na  znalosti z·klad˘
poskytov·nÌ prvnÌ pomoci. ⁄spÏönÌ ̇ ËastnÌci tÈto akce byli odmÏÚov·ni
p¯ÌruËkami ÑDÏti v dopravÏ - PrvnÌ pomocì, skl·daËkami a kreslen˝m
seri·lem ÑM·ö jen jeden ûivotì, omalov·nkami s tematikou prvnÌ pomoci
a Di·¯i mladÈho zdravotnÌka. S »esk˝m Ëerven˝m k¯Ìûem na tÈto akci
˙spÏönÏ spolupracovaly: Toyota.cz, Hartmann-Rico, medi·lnÌ agentura
BÌl˝ medvÏd a o. p. s. DÏtstvÌ bez ˙raz˘.

NOVÕ NOSITEL…
MEDAILE ALICE MASARYKOV… - 1. Ë·st

PavlÌna Hoffmannov· (1922)

»lenkou »»K je od roku 1946. Aû do roku 2006 vykon·vala
obÏtavÏ funkci p¯edsedkynÏ MÌstnÌ
skupiny »»K Slan˝ (okres Kladno),
po ¯adu let jako zdravotnick· instruk-
torka »ervenÈho k¯Ìûe ökolila v prv-
nÌ pomoci dÏti, ml·deû i dospÏlÈ, po-
m·hala aktivnÏ p¯i dÏtsk˝ch soutÏ-
ûÌch, jako dobrovoln· sestra »»K za-
jiöùovala dlouhodobÏ zdravotnickÈ
sluûby na akcÌch s vÏtöÌm shrom·û-
dÏnÌm osob. ÿadu let pracovala jako
zdravotnÌ sestra na gynekologickÈm
oddÏlenÌ nemocnice ve SlanÈm a poz-
dÏji jako instrument·¯ka na porod-
nÌm s·le, kde aktivnÏ zÌsk·vala Ële-
ny »»K mezi profesion·lnÌmi zdra-

votnÌky. ObÏtavÏ pom·hala osamÏl˝m star˝m spoluobËan˘m, kdyû
se ocitli ve sloûitÈ ûivotnÌ situaci.

Frantiöek Pelik·n (1934)

»lenem »»K je od roku 1952. Sv˘j
ûivot spojil s »erven˝m k¯Ìûem nejen jako
dobrovolnÌk, ale takÈ jako profesion·lnÌ
pracovnÌk. Od roku 1953 pracoval jako
zdravotnick˝ tajemnÌk OV »S»K »eskÈ
BudÏjovice, v letech 1956 - 1965 pak
jako zdravotnick˝ tajemnÌk KrajskÈho v˝-
boru »S»K JihoËeskÈho kraje. PotÈ p˘-
sobil dva roky jako zdravotnick˝ tajem-
nÌk OV »S»K Prachatice a v letech 1967
- 1986 jako vedoucÌ tajemnÌk OV »S»K
Prachatice (v˝kon tÈto funkce musel
ukonËit ze zdravotnÌch d˘vod˘). P¯i v˝-
konu vöech sv˝ch funkcÌ se v˝znamnÏ
zaslouûil p¯edevöÌm o rozvoj bezp¯ÌspÏv-
kovÈho d·rcovstvÌ krve a v˝uky prvnÌ pomoci. Velmi aktivnÏ spolupra-
coval s MS »S»K v r·mci okresu Prachatice. Je nositelem vöech t¯Ì
stupÚ˘ vyznamen·nÌ »»K.
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DÃTSK› KARNEVAL
»ERVEN…HO KÿÕéE

Uspo¯·daly jej aktivnÌ Ëlenky MS »»K Ho-
sp¯Ìz na Jind¯ichohradecku v sobotu 10. b¯ezna
2007 tak jako kaûdoroËnÏ. DÏti se na karneval
dostavily v n·padit˝ch mask·ch a jiû p¯i p¯Ìcho-
du byly obdarov·ny balÌËkem sladkostÌ.

V bohatÈm programu vystoupily dÏti ze 3.
Mate¯skÈ ökoly Jind¯ich˘v Hradec, kterÈ p¯ed-
vedly cviËenÌ s mÌËi, taneËky a zpÏv. PozvanÌ
klauni ve svÈm vystoupenÌ uËili p¯ÌtomnÈ lidovÈ
tance. V n·sledujÌcÌm  reji masek bylo tÏûkÈ vy-
brat tu nejkr·snÏjöÌ. Sladkou medaili proto dosta-
ly vöechny masky. Zbytek odpoledne byl vypl-
nÏn hrami a soutÏûemi (prolÈz·nÌ pytlem, h·zenÌ
mÌËk˘, kuûelky, pojÌd·nÌ öpaget, aj.).

CelÈ odpoledne dÏtem k tanci a skotaËenÌ hr·-
la hudba a z·vÏr karnevalu pat¯il diskotÈce. Ro-
zesm·tÈ tv·¯e dÏtÌ potvrzovaly, ûe se karneval
vyda¯il, vöichni se bavili a to byla nejvÏtöÌ od-
mÏna obÏtav˝m organiz·tork·m.

éaneta Holakovsk·,
OS »»K Jind¯ich˘v Hradec

V CHOTÃäOVÃ SE »»K DAÿÕ

MS »»K ChotÏöov na ̇ zemÌ b˝valÈho okre-
su PlzeÚ-jih sdruûuje 125 Ëlen˘ a 4 mladÈ zdra-
votnÌky. Pat¯Ì mezi nejlepöÌ v plzeÚskÈm regio-
nu - jejÌ Ëlenky zajiöùujÌ zdravotnickÈ sluûby p¯i
akcÌch v kl·öternÌ zahradÏ, spolupracujÌ s mÌst-
nÌmi hasiËi, pom·hajÌ p¯i ˙klidu obce, peËou
cukrovÌ na akce »ervenÈho k¯Ìûe. PodÌlely se na
p¯ÌpravÏ Dne matek a pom·haly jak na soutÏûi
hlÌdek mlad˝ch zdravotnÌk˘, tak p¯i akcÌch v
r·mci bezpeËnosti silniËnÌho provozu. Jednou
mÏsÌËnÏ jezdÌ takÈ na koncerty dechovÈ hudby
do Hol˝öova.

»lenovÈ MS »»K uspo¯·dali v loÚskÈm roce
cviËenÌ Humanit·rnÌch jednotek »»K za ̇ Ëasti
7 druûstev a z·stupc˘ NÏmeckÈho »K. Velmi
dob¯e spolupracujÌ s vedenÌm Nemocnice Stod,
jejÌû ¯editelka Ing. älajsov· ochotnÏ p¯ebÌr·
z·ötitu nad akcemi po¯·dan˝mi MS »»K. P¯ed-
sedkynÏ tÈto mÌstnÌ skupiny panÌ Bartoöov·
prov·dÌ ökolenÌ prvnÌ pomoci v malÈ vesniËce
Lisov, kde se poda¯ilo zÌskat jiû 7 nov˝ch mla-
d˝ch Ëlen˘ do zdejöÌ MS »»K. ObÏma mÌstnÌm
skupin·m pat¯Ì podÏkov·nÌ za obÏtavou pr·ci.

Marie Podhorcov·,
¯editelka ⁄¯adu OS »»K PlzeÚ-jih+sever

POZDRAV Z HOR

O jarnÌch pr·zdnin·ch se jiû tradiËnÏ s kama-
r·dkami tÏöÌme aû pojedeme s OS »»K Strako-
nice na hory, kde si vûdy uûijeme hodnÏ z·bavy,
dob¯e si zalyûujeme a vy¯·dÌme se na snÏhu.

Letos n·s vydrûelo p¯ihl·öen˝ch jen 20, pro-
toûe u n·s v jiûnÌch »ech·ch bylo jaro, kvetly
kytky a to mnohÈ odradilo. Mysleli si, ûe nebu-
de snÌh. M˝lili se. Naöe vedoucÌ objednala skvÏlÈ
poËasÌ, cel˝ t˝den bylo kr·snÏ a sluneËno. DÌky
zamÏstnanc˘m Skiare·lu ve äpindlerovÏ Ml˝-
nÏ byly kaûd˝ den pÏknÏ upravenÈ sjezdovky.
Lyûov·nÌ a cel˝ pobyt v p¯ÌjemnÈm prost¯edÌ

hotelu Hromovka byl skvÏl .̋ Ten, kdo z˘stal
doma, m˘ûe jen litovat. DÏkujeme za kr·sn˝ t˝-
den.     MarkÈta äevËÌkov·, 8. t¯Ìda,

˙Ëastnice zimnÌho ozdravnÈho pobytu

SPOLUPR¡CE PRO VÃTäÕ
BEZPE»Õ V HRADCI KR¡LOV…

Novou spolupr·ci s cÌlem zv˝öit p¯ipravenost
mÏsta na mimo¯·dnÈ ud·losti dohodly OS »»K
Hradec Kr·lovÈ a akciov· spoleËnost mÏsta
TepelnÈ hospod·¯stvÌ Hradec Kr·lovÈ. V brzkÈ
dobÏ chtÏjÌ obÏ organizace spoleËnÏ vytipovat vhod-
nÏ umÌstÏnÈ v˝mÏnÌkovÈ stanice a postupnÏ je vyuûÌt
jako distribuËnÌ mÌsta pomoci obËan˘m p¯i mimo-
¯·dn˝ch ud·lostech. Nap¯Ìklad bÏhem povodnÌ se
tak pot¯ebn· pomoc dostane co nejblÌûe postiûe-
n˝m lidem a naopak v nezasaûen˝ch Ë·stech mÏsta
mohou stanice slouûit jako sbÏrn· mÌsta.

TepelnÈ hospod·¯stvÌ Hradec Kr·lovÈ, a. s. rea-
lizuje spolupr·ci s OS »»K Hradec Kr·lovÈ v
r·mci schv·lenÈ strategie podpory Ëinnosti organi-
zacÌ p˘sobÌcÌch na ̇ zemÌ mÏsta. PodrobnÏji k tomu
¯editel spoleËnosti Ing. Ji¯Ì Seidler ̄ ekl: ÑNa z·-
kladÏ strategie naöÌ spoleËnosti je naöÌm cÌlem dlou-
hodobÏ p˘sobit v r·mci humanit·rnÌ pomoci na
˙zemÌ mÏsta Hradce Kr·lovÈ. Proto se nejedn· o
jednor·zovou pomoc, ale o koncepËnÌ z·mÏr, v
r·mci kterÈho povaûujeme »erven˝ k¯Ìû za nej-
vhodnÏjöÌho partnera v tÈto oblastiì.

TepelnÈ hospod·¯stvÌ Hradec Kr·lovÈ, a. s. se roz-
hodlo podpo īt i dalöÌ aktivity hradeckÈho »ervenÈho
k¯Ìûe v ot·zk·ch bezpeËnosti mÏsta. D˘kazem byla
sobota 31. b¯ezna 2007, kdy se tato spoleËnost spon-
zorsky podÌlela na vybavenÌ humanit·rnÌho skladu
na hradeckÈm letiöti a na p¯epravÏ pohotovostnÌho
materi·lu v hodnotÏ p¯es 1,5 milionu korun, kter˝
dostal OS »»K darem. Vznik a vybavenÌ skladu je
souË·stÌ z·mÏru mÏsta p¯emÏnit b˝val̋  vojensk  ̋are·l
v Hradci Kr·lovÈ-VÏkoöÌch na neutr·lnÌ humanit·rnÌ
letiötÏ, centrum pro distribuci humanit·rnÌ pomoci a
v˝cvikovÈ st̄ edisko z·chran·¯ .̆
                                                  Luk·ö Pochyl ,̋

            p¯edseda OS »»K Hradec Kr·lovÈ

ÑNAU» SE PRVNÕ POMOCì
V KROMÃÿÕéI

Podtitul by takÈ mohl znÌt - ÑV SV» Vöetuly
se povÌdalo o prvnÌ pomociì. Jak je d˘leûitÈ vÏ-
dÏt co nejvÌce o prvnÌ pomoci a p¯edevöÌm jak a
kdy ji poskytnout, se dozvÏdÏlo 150 û·k˘ 5. a 8.
t¯Ìd Zä, kte¯Ì ve Ëtvrtek 1. ̇ nora 2007 navötÌvili
TYMY.

é·ci byli rozdÏleni do skupin a kaûd· z nich si
zvolila svÈho velitele, kter˝ dostal p·sku s Ëer-
ven˝m k¯Ìûem. Velitel obdrûel kartu se stanoviö-
ti a musel svoji skupinu provÈst bezchybnÏ dle
stanovenÈho harmonogramu. V r·mci progra-
mu, kter˝ byl sestaven za pomoci OS »»K
KromÏ¯Ìû  a student˘ zdravotnickÈ ökoly, proöli
û·ci teoretickou i praktickou Ë·stÌ. Mohli si zku-
sit resuscitaci, obv·zat drobnÈ r·ny i zlomeniny,
chov·nÌ p¯i öoku a nechybÏla znalost d˘leûit˝ch
telefonnÌch ËÌsel. é·ci se k ̇ kol˘m postavili Ëe-
lem a vöe zvl·dali s naprostou p¯esnostÌ a öikov-
nostÌ. PodÏkov·nÌ pat¯Ì ̄ editelce ⁄¯adu OS »»K
KromÏ¯Ìû Alici JuraËkovÈ.

      Jarmila Vaclachov·, OS »»K KromÏ¯Ìû

ODPOLEDNE S »ERVEN›M
KÿÕéEM V PRAZE 14

SvÏtov˝ den »ervenÈho k¯Ìûe si aktivnÌ OS
»»K Praha 9 dne 8. kvÏtna 2007 d˘stojnÏ p¯i-
pomnÏl uspo¯·d·nÌm pouËnÏ-z·bavnÈho odpo-
ledne. Pod z·ötitou starosty MÏstskÈ Ë·sti Praha
14 Ing. Miroslava FroÚka (na akci byla osob-
nÏ p¯Ìtomna jeho z·stupkynÏ Mgr. Jitka é·ko-
v·) a patron·tem Centra »ern˝ Most se p¯ed 4
st·nky v pestrÈm programu st¯Ìdaly uk·zky z·-
chran·¯sk˝ch aktivit s pÌsniËkami a vypr·vÏnÌm.
Cel˝m deötiv˝m odpolednem n·vötÏvnÌky pro-
v·zel zn·m˝ moder·tor Marek DobrodÌnsk˝.

St·le se bylo na co dÌvat, st·le bylo co po-
slouchat. Uk·zky poskytov·nÌ prvnÌ pomoci,
Ëinnosti VodnÌ z·chrannÈ sluûby »»K z PlznÏ i
praûskÈ Z·chrannÈ brig·dy kynolog˘ s 5 z·-
chrann˝mi psy st¯Ìdali zpÏv·k Hynek Tomm
se svou skupinou Tommband, zpÏvaËka Marie
Pojkarov·, herec Ji¯Ì Krytin·¯, Jaroslav ParËÌ
ze t¯etÌ ¯ady superstar Petr ZvÏ¯ina z televiz-
nÌch Vyvolen˝ch. DospÏlÌ si nech·vali zmÏ¯it
krevnÌ tlak, dÏti vyplÚovaly test znalostÌ prvnÌ
pomoci, vöichni si mohli prohlÈdnout a zakou-
pit p¯ÌruËky »»K o prvnÌ pomoci i Noviny »er-
venÈho k¯Ìûe. DeöùovÈ p¯eh·Úky nakonec ani
nevadily. I Henri Dunant, kter˝ se narodil v ten-
to den pr·vÏ p¯ed 179 lety, by byl jistÏ spokojen,
jak si v Praze 14 p¯ipomÌnajÌ jeho ideje.
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SOUBOJ MLAD›CH
ÑVODNÕ»KŸì

Dne 24. b¯ezna 2007 se konalo jiû VIII.
MistrovstvÌ republiky ûactva a dorostu VZS
»»K ve vodnÌm z·chran·¯stvÌ. Tato soutÏû
se letos konala v SokolovskÈm bazÈnu. Or-
ganizaËnÌm zajiötÏnÌm soutÏûe byla povÏ¯e-
na MS VZS »»K Sokolov, pod vedenÌm
pana VladimÌra Tom·öka, kter· se tohoto
˙kolu zhostila na v˝bornou.

SoutÏûe se z˙Ëastnilo 150 mlad˝ch Ñvod-
nÌËk˘ì ze 14 MS VZS »»K z »ech a Mora-
vy. Protoûe vÌtÏz˘, vzhledem k 5 kategoriÌm
s 5 disciplinami v soutÏûi druûstev a 2 dis-
ciplinami v soutÏûi jednotlivc˘, bylo mno-
ho, nebudeme je zde vyjmenov·vat, ale
musÌme konstatovat, ûe el·n a nadöenÌ dÏtÌ
a ml·deûe VodnÌ z·chrannÈ sluûby »»K, byl
nezapomenuteln˝m z·ûitkem pro vöechny
z˙ËastnÏnÈ. Jiû se vöichni tÏöÌme na p¯ÌötÌ
roËnÌk, v po¯adÌ jiû IX.

PutovnÌ poh·r Ministerstva zdravotnictvÌ
pro nej˙spÏönÏjöÌ MS VZS »»K zÌskala
skupina mlad˝ch vodnÌËk˘ v MS VZS »»K
Brno-mÏsto.

MyslÌme si, ûe pokud jde o budoucnost
ËlenskÈ z·kladny, nemusÌme mÌt starosti. Je-
nom je pot¯eba st·le p¯esvÏdËovat st·tnÌ or-
g·ny, ûe tato organizace je pot¯ebn· a neza-
stupiteln·.

Jana Kargerov·,
gener·lnÌ sekret·¯ VZS »»K

Na chodbÏ p¯ed porodnÌm s·lem si povÌdajÌ
dva vyjukanÌ, rozechvÏlÌ budoucÌ otcovÈ.

PrvnÌ ¯Ìk·: ÑP¯edstavte si
- my kv˘li tomu museli p¯eruöit dovolenou!ì

Druh˝: ÑMy svatebnÌ cestu!ì

RŸéOV¡ JÕZDA PROTI RAKOVINÃ PRSU

Distribuce finanËnÌho p¯ÌspÏvku na vyöet¯enÌ prsou, sbÏr informacÌ pro v˝zkum o povÏdomÌ ve¯ejnosti o
problematice rakoviny prsu a öirok· osvÏta a prevence. To je hlavnÌ n·plÚ celorepublikovÈho projektu ÑR˘ûo-
v· jÌzda proti rakovinÏ prsuì, kterou p¯ipravila Aliance Ëesk˝ch organizacÌ a ûen s rakovinou ve
spolupr·ci se spoleËnostÌ Avon Cosmetics. Symbolem tÈto akce je r˘ûov  ̋autobus, kter  ̋projede nap Ì̄Ë celou
»eskou republikou a navötÌvÌ
od b¯ezna do kvÏtna letoönÌho
roku 41 Ëesk˝ch a moravsk˝ch
mÏst. V kaûdÈm mÏstÏ str·vÌ
jeho pos·dka jeden den a p¯i-
veze s sebou nejen informace
o rakovinÏ prsu, ale hlavnÏ
osvÏtu v oblasti prevence tÈto
z·ke¯nÈ choroby a zajistÌ dis-
tribuci pouk·zek na finanËnÌ
p Ì̄spÏvek na vyöet̄ enÌ.

Startem ÑR˘ûovÈ jÌzdy
proti rakovinÏ prsuì byl takÈ
zah·jen jiû p·t˝ roËnÌk pro-
jektu Ñéeny ûen·mì. Avon
Cosmetics v nÏm opÏt p¯i-
spÌv· Ë·stkou 200 KË na
sonografickÈ nebo mamo-
grafickÈ vyöet¯enÌ ûen·m,
kterÈ nemajÌ n·rok na bez-
platn˝ screening.

Pos·dku r˘ûovÈho au-
tobusu tvo¯Ì dvÏ ûeny z
Aliance Ëesk˝ch organiza-
cÌ a ûen s rakovinou prsu,
o. p. s., kterÈ mohou dÌky
sv˝m osobnÌm zkuöenostem  se z·ke¯nou nemocÌ n·vötÏvnÌk˘m autobusu spr·vnÏ pomoci Ëi
poradit. OdpovÏdi na odbornÈ dotazy zajistÌ lÈka¯, kter˝ bude do autobusu pozv·n z nejbliûöÌho
screeningovÈho centra. Pos·dku autobusu doplÚujÌ vyökolenÈ Ëlenky Ml·deûe »eskÈho Ëerve-
nÈho k¯Ìûe, jejichû ̇ kolem je zv·t z·jemce k n·vötÏvÏ autobusu a zajiöùovat vyplnÏnÌ dotaznÌku,
t˝kajÌcÌho se informovanosti o rakovinÏ prsu. Organiz·to¯i projektu oslovili pr·vÏ tyto mladÈ lidi,
protoûe jejich ËlenstvÌ v organizaci Ml·deûe »»K jiû samo vypovÌd· o v˘li a snaze neziötnÏ
pom·hat lidem.

Pozv·nÌ k†rozhovoru a odpovÏdi na naöe Ëty¯i tradiËnÌ ot·zky
v†tÈto pravidelnÈ rubrice tentokr·t ochotnÏ p¯ijal ministr zdravot-
nictvÌ MUDr. Tom·ö JulÌnek

M˘ûete se n·m trochu p¯edstavit? Co ve Vaöem ûivotÏ p¯edch·zelo
VaöÌ dneönÌ v˝znamnÈ funkci?

Jsem lÈka¯, anesteziolog. M˝m po-
sl·nÌm tedy vûdy bylo ne do lidÌ ¯ezat,
ale tiöit jejich bolest a p¯evÈst v†bez-
peËnÈm sp·nku p¯es operaËnÌ v˝kon.
Slouûil jsem na z·chrance a nÏkolik let
byl i ¯editelem nemocnice. DruhÈ vo-
lebnÌ obdobÌ p˘sobÌm v†Sen·tu parla-
mentu »R.

Co povaûujete ve svÈ dosavadnÌ pr·ci
za nejvÏtöÌ ˙spÏch?

JeötÏ p¯ed p¯Ìchodem na ministerstvo
zdravotnictvÌ jsem p¯ipravil komplexnÌ
n·vrh zmÏny ËeskÈho zdravotnictvÌ.
Kdyû jsem se stal ministrem, sestavil
jsem velmi kvalitnÌ t˝m expert˘, kter˝
je schopen reformu realizovat. O ̇ spÏchu ale budu hovo¯it aû tehdy, kdyû
se mi poda¯Ì prosadit podstatnou Ë·st m˝ch n·vrh˘. Jen v†tomto volebnÌm
obdobÌ jde o dvan·ct z·sadnÌch z·kon˘.

S†jak˝mi nejvÏtöÌmi problÈmy se ve svÈ souËasnÈ funkci pot˝k·te?
Velmi mne mrzÌ destruktivnÌ p¯Ìstup opozice, ale takÈ t¯eba »eskÈ

lÈka¯skÈ komory pod vedenÌm pana Kubka. V†jejich postojÌch nenÌ ani
n·znak snahy p¯ijmout spoluodpovÏdnost za dalöÌ osud ËeskÈho zdra-
votnictvÌ.  Dialogu se ale nebojÌm a s tÏmi, kdo o nÏj stojÌ, jej intenzivnÏ

vedu, vËetnÏ pacientsk˝ch organizacÌ.

Jak˝ je V·ö vztah k†aktivit·m »es-
kÈho ËervenÈho k¯Ìûe? Co V·s z†jeho
Ëinnosti nejvÌce zajÌm·? (d·rcovstvÌ
krve, v˝uka a poskytov·nÌ prvnÌ po-
moci, humanit·rnÌ pomoci, öÌ¯enÌ
mezin·rodnÌho humanit·rnÌho pr·-
va, soci·lnÌ Ëinnosti a sluûby, t·bory
pro zdravotnÏ postiûenÈ dÏti, apod.).

Chov·m velkou ̇ ctu k†vaöim Ëlen˘m
i k†pr·ci vaöÌ organizace. S·m jsem krev
nemohl darovat ze zdravotnÌch d˘vo-
d˘, ale vÏ¯Ìm, ûe jsem to vynahradil jako
z·chran·¯, kter˝ pr·vÏ dÌky darovanÈ
krvi zachraÚoval lidskÈ ûivoty.

Z†mnoha vaöich ËinnostÌ bych zd˘-
raznil v˝znam v˝uky prvnÌ pomoci. To je nesmÌrnÏ z·sluûn· aktivita,
protoûe vÌme, ûe velkÈ Ë·sti populace tato Ë·st, ¯ekl bych nezbytnÈho,
z·kladnÌho vzdÏl·nÌ, chybÌ.             Ot·zky kladl: Mgr. Josef ävejnoha
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PÿEDSTAVUJEME  N¡RODNÕ SPOLE»NOSTI  »K  A  »P

V›RO»Õ  »ÕSLA  ñ »EäTÕ  L…KAÿI UéITE»N… VYN¡LEZY

ZN¡ME PRAVIDLA SPOLE»ENSK…HO CHOV¡NÕ?

»ERVEN› KÿÕé SPOJEN›CH ARABSK›CH EMIR¡TŸ
Tato organizace byla zaloûena na konci 70. let

20. stoletÌ z iniciativy H. H. Sheikha Zayeda Bin
Sultana Al Nahaynana, tehdejöÌho prezidenta
Spojen˝ch arabsk˝ch emir·t˘ (SAE). Jedna z
prvnÌch humanit·rnÌch kampanÌ »ervenÈho p˘l-
mÏsÌce SAE byla v roce 1982, kdy Jemen za-
s·hlo niËivÈ zemÏt¯esenÌ a »erven˝ p˘lmÏsÌc
SAE vyslal humanit·rnÌ konvoj na pomoc ranÏ-
n˝m.

V tÈto dobÏ p˘sobila organizace jako nez·-
visl· jednotka Ministerstva zdravotnictvÌ. V sou-
ËasnÈ dobÏ se organizace zab˝v· programy na

pomoc ohroûen˝m skupin·m obyvatel jak na
˙zemÌ Spojen˝ch arabsk˝ch emir·t˘, tak v okol-
nÌch zemÌch. Poskytuje zejmÈna zdravotnickou
pomoc a asistenci p¯i katastrof·ch a epidemiÌch.
Projekty »ervenÈho p˘lmÏsÌce SAE se zamÏ¯u-
jÌ p¯edevöÌm na osvÏtu ve zdravotnickÈ oblasti,
pÈËi o ranÏnÈ a nemocnÈ obËany, zdravotnickou
sluûbu, psychologickou podporu obÏtem kata-
strof a v·leËn˝ch konflikt˘. RealizujÌ se projek-
ty zamÏ¯enÈ na podporu sirotk˘m, vdov·m a
senior˘m vËetnÏ speci·lnÌch ökolenÌ pro zdra-
votnick˝ person·l. DalöÌmi d˘leûit˝mi projekty

jsou v˝stavba
zejmÈna zdra-
votnick˝ch
za¯ÌzenÌ (ne-
mocnic, reha-
bil i taËnÌch
center, kli-
nik), ale takÈ
meöit, ökol, vzdÏl·vacÌch center, studnÌ s pitnou
vodou a p¯Ìst¯eöÌ pro lidi bez domova.

Linda Sochorov·,
zahraniËnÌ ˙sek ⁄¯adu »»K

BOHUSLAV NIEDERLE
(28. 3. 1907 - 12. 5. 2000)

Narodil se v KladnÏ v rodinÏ zn·mÈho lÈka¯e pr·vÏ p¯ed 100 lety. Po
maturitÏ na gymn·ziu v Praze studoval na lÈka¯skÈ fakultÏ UK v Praze,
kterou zakonËil promocÌ v roce 1931. UrËit˝ Ëas se zab˝val anatomiÌ a
koûnÌ medicÌnou, ale pak se na klinice prof. Josefa Peln·¯e jiû plnÏ
vÏnoval internÌ chirurgii. DalöÌ zkuöenosti zÌskal na klinice prof. Arnol-
da Jir·ska, kde proûil i neöùastnÈ nucenÈ odevzd·nÌ kliniky NÏmc˘m.

Za druhÈ svÏtovÈ v·lky (za aktivnÌ pr·ci v odboji byl vyznamen·n v
roce 1945 »s. v·leËn˝m k¯Ìûem) dokonËoval svou habilitaËnÌ pr·ci k
zÌsk·nÌ titulu docenta. SvÈ pokusnÈ psy mÏl ukrytÈ v jednÈ stodole za
Prahou, schovanÈ p¯ed NÏmci. Po v·lce pracoval jako prim·¯ chirur-
gickÈho oddÏlenÌ v nemocnici v Praze-Motole; v roce 1959 byl jmeno-
v·n mimo¯·dn˝m a v roce 1968 ¯·dn˝m profesorem chirurgie. Za
nejvÏtöÌ Niederleho p¯Ìnos naöÌ chirurgii b˝v· povaûov·na jeho sÈrie

pracÌ vÏnovan· chirurgii ûluËov˝ch cest. P¯edn·öel na ̄ adÏ mezin·rodnÌch kongres˘ po celÈm svÏtÏ,
jeho pr·ce byla ¯adou vyznamen·nÌ ocenÏna i doma (mj. i udÏlenÌm Medaile Jana Evangelisty
PurkynÏ Ëi titulu ÑRytÌ¯ ËeskÈho lÈka¯skÈho stavuì).

(Zdroj: Velk˝ lÈka¯sk˝ slovnÌk, 5. vyd·nÌ, Maxdorf, Praha 2005)

ASPIRIN
Aspirin je moûn· nejzn·mÏjöÌ pr·öek pouûÌ-

van˝ ke zmÌrnÏnÌ bolesti. LidÈ po dlouh· staletÌ
vÏdÏli, ûe pouûitÌ urËi-
t˝ch rostlin nebo k˘ry
nÏkter˝ch strom˘ m˘ûe
zmÌrnit bolesti hlavy a
revmatickÈ potÌûe. Poz-
dÏji objevili i d˘vod -
p¯Ìtomnost kyseliny
acetylsalicylovÈ.

Ale teprve nÏmeck˝
fyzik Karl Gebhart do-
k·zal v roce 1853 tuto
kyselinu umÏle vyrobit.
A trvalo jeötÏ dalöÌch 46
let - aû do roku 1899 -

neû ji Dr. Felix Hoffman z firmy Bayer vyrobil
tak Ëistou, ûe mohla b˝t pouûita v medicÌnÏ. Fir-
ma Bayer nazvala lÈk Aspirin a pacienti si ho
mohli zakoupit pouze na lÈka¯sk˝ p¯edpis.

Zhruba od roku 1915 se pilulky balenÈ v kra-
biËk·ch po 20 kusech prod·vajÌ v lÈk·rn·ch zcela
volnÏ.

45. V›STAVA
L…»IV›CH ROSTLIN

KaûdoroËnÌ poutav· v˝stava lÈËiv˝ch rostlin
m· dlouholetou tradici. Letos se kon· jiû jejÌ 45.
roËnÌk. A kdy a kde ji
m˘ûete navötÌvit?

Ve dnech 14. Ëervna -
1. Ëervence 2007 dennÏ
od 9 do 18 hodin v Cen-
tru lÈËiv˝ch rostlin LÈka¯-
skÈ fakulty Masarykovy
univerzity v BrnÏ (⁄dol-
nÌ 74, Brno - KravÌ hora).
SpojenÌ tam je tramvajÌ Ë.
4. VstupnÈ je dobrovol-
nÈ. Jste-li z Brna nebo
jeho okolÌ, nebude V·m
n·vötÏva tÈto v˝stavy jis-
tÏ Ëinit û·dnÈ problÈmy.
Jste-li ze vzd·lenÏjöÌch
mÌst, zkuste si v tÏchto
dnech do Brna napl·novat v˝let nebo z·jezd. Ne-
budete litovat.

OBL…K¡NÕ DO SPOLE»NOSTI - éENY - 2. Ë·st
• Pl·öù pro spoleËenskÈ ˙Ëely m· b˝t jednobarevn ,̋ z jemn˝ch materi·l˘, ladÌcÌ s barvou öat˘.

M˘ûe b˝t vhodnÏ doplnÏn koûeöinou (lÌmec, manûety).
• Klobouk je doplÚkem jak pl·ötÏ, tak öat˘. P¯i n·vötÏv·ch, obÏdech a koktejlech se m˘ûe nech·-

vat na hlavÏ. Barvou i tvarem by proto mÏl doplÚovat öaty. Na veËe¯e se chodÌ bez klobouku, takÈ
doma by hostitelka mÏla b˝t z·sadnÏ bez klobouku, rukavic a kabelky.

• Kabelka je rovnÏû d˘leûit˝m doplÚkem. Ke spoleËensk˝m ̇ Ëel˘m nejsou vhodnÈ velkÈ tvary.
Materi·lem i barvou musÌ ladit se öaty a ostatnÌmi doplÚky.

• Rukavice jsou obvykle pou-
ûÌv·ny koûenÈ, kr·tkÈ nebo s
prodlouûenou manûetou, ladÌ-
cÌ buÔ s barvou öat˘ nebo do-
plÚk˘. P¯i p¯Ìchodu do mÌst-
nosti se svlÈk· alespoÚ prav·
rukavice k pod·nÌ ruky. P¯i
obÏdech a veËe¯Ìch se jÌ s ob-
naûen˝ma rukama.

• Boty - ke spoleËensk˝m ˙Ëe-
l˘m se obvykle pouûÌvajÌ lodiË-
ky nebo sand·ly s podpatkem.
Materi·l a barva jsou podmÌnÏ-
ny barvou öat˘ a doplÚk˘.

• PunËochy se p¯i spoleËen-
sk˝ch p¯Ìleûitostech z·sadnÏ
nosÌ. Barvu je t¯eba volit tak,
aby nenaruöovala celkovÈ ob-
leËenÌ.

(Zdroj: »lovÏk mezi lidmi,
Trizonia, Praha, 1998)

   Dr. Felix Hoffman

P·n se pt· v porodnici lÈka¯e:
ÑJak to dopadlo, pane doktore?

Narodil se mi syn?ì
LÈka¯ odpovÌd·: ÑAno. Jako t¯etÌÖì
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V›RO»Õ  »ÕSLA ñ  SVÃTOVÕ  L…KAÿI

OK…NKO SPR¡VN… V›éIVY

NAäE DESATERO

PTALI  JSTE  SE . . .

OSOBNOSTI »ERVEN…HO KÿÕéE

»EKANKA KOÿENOV¡

RAM”N Y SANTIAGO CAJAL
(1. 5. 1852 - 18. 10. 1934)

Zn·m˝ öpanÏlsk˝ lÈka¯ a histolog se narodil v rodinÏ profesora
anatomie. Za pozornost stojÌ epizoda z jeho dÏtstvÌ, kdy vlastnoruËnÏ
sestrojen˝m velk˝m d¯evÏn˝m dÏlem v 11 letech rozt¯Ìötil sousedova
vrata, za coû byl se souhlasem svÈho otce odsouzen ke t¯em dn˘m
vÏzenÌ. Aby jej otec zamÏstnal, dal jej do uËenÌ k mÌstnÌmu holiËi a
pozdÏji öevci. I tam se brzy projevila RamÛnova öikovnost. KromÏ
toho nezanedb·val studium; po st¯ednÌ ökole s ˙spÏchem absolvoval
lÈka¯skou fakultu v Zaragoze.

Jako vojensk˝ lÈka¯ p˘sobil na KubÏ, kde se ost¯e st¯etl s velitelem,
kter˝ chtÏl v nemocniËnÌch s·lech ust·jit konÏ. Od trestu jej zachr·nila
p¯Ìmluva p¯·tel a takÈ mal·rie, kterou onemocnÏl. PotÈ p˘sobil jako
profesor na univerzit·ch ve Valencii, BarcelonÏ a v Madridu. Zab˝val
se p¯edevöÌm strukturou nervovÈ soustavy (zejmÈna jejÌ mozkovÈ a
mÌönÌ Ë·sti) a za pr·ce v tÈto oblasti byl v roce 1906 ocenÏn Novelovou
cenou za medicÌnu a fyziologii. PomÏrnÏ m·lo se vÌ, ûe jeho konÌËkem byla fotografie. ÿÌk·val:
ÑPracuji, abych ûil, dob¯e ûil a dokonce p¯eûil.ì, coû se mu splnilo - doûil se 82 let. Seri·l o nÏm p¯ed
nÏkolika lety vysÌlala »esk· televize. Letos si p¯ipomÌn·me, ûe uplynulo 155 let od jeho narozenÌ.

                                                (Zdroj: Velk˝ lÈka¯sk˝ slovnÌk, 5. vyd·nÌ, Maxdorf, Praha 2005)

NORMAN DAVIS
(+ 1944)

Americk˝ humanit·rnÌ pracovnÌk Norman Davis vykon·val
funkci prezidenta Ligy spoleËnostÌ »ervenÈho k¯Ìûe a »erve-
nÈho p˘lmÏsÌce (dneönÌ Mezin·rodnÌ federace »K a »P) v obtÌû-
nÈm obdobÌ druhÈ svÏtovÈ v·lky - konkrÈtnÏ v letech 1938 -
1944. V dobÏ, kdy se nad Evropou zaËala stahovat v·leËn· mraË-
na, pro Ligu spoleËnostÌ »K a »P to takÈ znamenalo zaË·tek
tÏûk˝ch Ëas˘.

V listopadu 1938 promluvil Davis (tehdy prezident AmerickÈ-
ho ËervenÈho k¯Ìûe) na zased·nÌ V˝konnÈho v˝boru Ligy a ¯ekl
mj.: ÑSituace, kter· postihuje v EvropÏ éidy a ostatnÌ obyvatel-
stvo, mi nah·nÌ obavy. Je svou velikostÌ a charakterem mimo
jak˝koli pr·vnÌ ̄ ·d a jejÌ ̄ eöenÌ nenÌ v mezÌch moûnostÌ »ervenÈ-
ho k¯Ìûeì. Pod vedenÌm Normana Davise musela Liga spoleËnos-
tÌ »K a »P jednat mnohem rozhodnÏji neû kdykoliv p¯edtÌm,
protoûe musela zajiöùovat, aby v r·mci zbytku univerzality, kter·

Lize z˘stala, st·ly n·rodnÌ spoleËnosti »K a »P jak na stranÏ spojenc˘, tak na stranÏ jejich nep¯Ìtele.
Davis zem¯el v roce 1944 p¯Ìmo ve svÈ pracovnÏ.

JAK NAKUPOVAT BRAMBORY
  1. Rozmyslete si nejprve, co chcete z bram-

bor va¯it.
  2. Brambory nakupujte podle vhodn˝ch

varn˝ch typ˘ a odr˘d.
  3. RanÈ brambory nejsou oznaËeny varn˝m

typem a musÌ mÌt lehce odstranitelnou
slupku. Nakupujte je pouze pro okamûi-
tou spot¯ebu.

  4. PozdnÌ konzumnÌ brambory neoznaËenÈ
varn˝m typem a n·zvem odr˘dy nekupujte.

  5. Pro p Ì̄pravu sal·t̆  nakupujte konzumnÌ bram-
bory oznaËenÈ varn˝m typem A, p Ì̄p. AB.

  6. Pro brambory jako p¯Ìlohu, bez dalöÌch
˙prav, nakupujte konzumnÌ brambory
oznaËenÈ varn˝m typem B.

  7. NejlepöÌ bramborovÈ knedlÌky, kaöe a
brambor·ky uva¯Ìte z brambor oznaËe-
n˝ch varn˝m typem B/C Ëi C.

  8. Nekupujte brambory se zjevn˝mi vada-
mi (mechanickÈ poökozenÌ, nahnilÈ nebo
zelenÈ hlÌzy).

  9. Nekupujte brambory v s·ËcÌch naklÌËenÈ.
10. NesplÚuje-li v·ö obvykl˝ prodejce vaöe

p¯edstavy, jdÏte koupit brambory jinam.

Ot·zka: Jiû delöÌ dobu mÏ tr·pÌ nep¯Ìjemn˝
z·pach z ˙st. Co jej zp˘sobuje a jak by se dal
odstranit?ì       Vlasta K., Hradec Kr·lovÈ

OdpovÏÔ: Tato zejmÈna pro Vaöe okolÌ ne-
p¯Ìjemn· z·leûitost m˘ûe mÌt celou ̄ adu p¯ÌËin.
NejËastÏjöÌ p¯ÌËinou jsou vöak bakterie, kterÈ
pokr˝vajÌ sliznice a usazujÌ se i na jazyku. Roz-
kl·dajÌ se na aminokyseliny a tÏkavÈ l·tky, jeû
obsahujÌ sÌru. Na vinÏ vöak m˘ûe b˝t i nedosta-
teËnÈ ËiötÏnÌ zub˘, zkaûen˝ zub, infekce v ˙s-
tech, onemocnÏnÌ d·snÌ, ledvin, jater, d˝chacÌ-
ho ˙strojÌ, tr·vicÌho traktu,  cukrovka, kou¯enÌ
nebo nadmÏrnÈ poûÌv·nÌ alkoholu.

Proti z·pachu v ̇ stech pom·h· pravidelnÈ a
ËastÈ ËiötÏnÌ zub˘ (nejmÈnÏ 2x dennÏ, nejlÈpe
po kaûdÈm jÌdle), uûÌv·nÌ mezizubnÌch kart·Ë-
k˘, odstraÚov·nÌ povlaku z jazyka speci·lnÌ
ökrabkou, vyplachov·nÌ ̇ st antiseptickou ̇ stnÌ
vodou, vyh˝b·nÌ se aromatick˝m a tuËn˝m po-
krm˘m, konzumace zeleniny a ovoce, uûÌv·nÌ
osvÏûujÌcÌch ûv˝kaËek bez cukru, pitÌ m·tovÈho
Ëaje, ûv˝k·nÌ an˝zov˝ch nebo fenyklov˝ch se-
mÌnek Ëi klokt·nÌ slab˝m roztokem octa. Pokud
z·pach p¯esto dlouhodobÏ p¯etrv·v·, vyhledej-
te zubnÌho lÈka¯e nebo poû·dejte svÈho praktic-
kÈho lÈka¯e o doporuËenÌ ke krËnÌmu nebo in-
ternÌmu odbornÌkovi.

• je rozöÌ¯ena v celÈ EvropÏ, Asii i Africe. Z planÏ
rostoucÌ rostliny byly vyölechtÏny Ëekanka ko-
¯enov· a Ëekanka listov·.

• od 2. poloviny 18. st. se Ëekanka ko¯enov· pÏs-
tovala v tmav˝ch sklepenÌch pod n·zvem Ñkapu-
cÌnskÈ vousyì

• 100 g Ëekanky m· jen 16 kaloriÌ

• malÈ puky obsahujÌ 94 % vody, d·le vitamÌny A
a C, miner·ly draslÌk a v·pnÌk

• ËekankovÈ puky uchov·vejte ve tmÏ, jinak zho¯k-
nou

• zmenöuje koncentraci cholesterolu a tuk˘ v krvi,
sniûuje krevnÌ tlak

• posiluje sliznice st¯ev, stabilizuje st¯evnÌ flÛru.
Sest¯iËka hl·sÌ novopeËenÈmu otci

na porodnÌm s·le: Ñ»ty¯Ëata, tatÌnku!ì
 TatÌnek: ÑBÏûte to jeötÏ jednou p¯epoËÌtatì.

(Vyuûity informace z Ëasopisu Moje zdravÌ)
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POJMY Z HISTORIE »»K NOV… »INNOSTI V »»K

ÑHEJBEJTE SE A ZPÕVEJTEì
DobroËinnou sportovnÌ akci pod n·zvem ÑHej-

bejte se a zpÌvejteì odstartovala v z·vÏru b¯ezna
letoönÌho roku popul·rnÌ cviËitelka a ne˙navn· pro-
pag·torka zdravÈho ûivotnÌho stylu Hanka Kyny-
chov· v DÏtskÈm domovÏ v Praze-Kl·novicÌch. Le-
tos hodl· spoleËnÏ se svojÌ kolegynÌ Petrou Krunto-
r·dovou navötÌvit celkem 12 dÏtsk˝ch domov  ̆a
dÏti nauËit z·klad˘m aerobiku, tancovat a zpÌvat.

ÑChceme dÏtem z dÏtsk˝ch domov˘ dop¯·t po-
cit, ûe dovedou nÏco, za co jim ostatnÌ zatleskajÌ.
Chceme jim p¯inÈst radost z toho, ûe se vlastnÌ pÌlÌ
nauËÌ nÏco, s ËÌm mohou ve ējnÏ a v profesion·l-
nÌch podmÌnk·ch vystoupit. Chceme jim dodat se-
bevÏdomÌ, chuù z·vodit a motivaci pro jejich dalöÌ
z·bavu ve volnÈm Ëase,ì prozradila Hanka Kyny-
chov· na ̇ vod prvnÌ n·vötÏvy v dÏtskÈm domovÏ.
Projekt nosila Hanka v hlavÏ nÏkolik let, ale aû

letos se jÌ ho
koneËnÏ poda-
īlo zrealizovat.

Partnerem
celÈ akce je
»esk˝ Ëerve-
n˝ k¯Ìû, kter˝
pomohl s v˝-
bÏrem dÏt-
sk˝ch domo-
v˘, s nimiû
dlouhodobÏ

spolupracuje. ÑM·me vybr·no dvan·ct dÏtsk˝ch
domov˘ po celÈ republice, navötÌvÌme nap¯Ìklad
dÏti z domov˘ v ⁄stÌ nad Labem, Aöi, PlanÈ Ëi
na Opavsku v MelËi a RadkovÏ-DubovÈ,ì ¯Ìk·
Hanka Kynychov·.

JejÌ kolegynÏ Petra Kruntor·dov· si s dÏtmi
zazpÌv· podle jejÌho autorskÈho alba Barevn˝ svÏt.
ÑKe konci nacviËov·nÌ pÌsniËky Dom·cÌ kapela
jsem sama byla uû unaven·, ale mÈ Ëty¯i holky
chtÏly po¯·d jen zpÌvat a zpÌvat. Byly velmi po-
zornÈ, uËenlivÈ a hodnÈ, pÌsniËku se za hodinu
nauËily i s choreografiÌ. NejzlobivÏjöÌ bohuûel to
odpoledne byli mÌ dva synovÈ HonzÌk a VaöÌk,
kte¯Ì se se mnou do dÏtskÈho domova p¯ijeli po-
dÌvat,ì popsala svÈ z·ûitky z prvnÌho rozezpÌv·-
nÌ s dÏtmi Petra Kruntor·dov·.

Na podzim probÏhne fin·le soutÏûe talent˘ v
tÏchto disciplin·ch, ve kterÈm se utkajÌ mezi se-
bou dÏtskÈ domovy z celÈ »R. NejlepöÌ t˝my
zÌskajÌ hodnotnÈ ceny a pro svÈ domovy i fi-
nanËnÌ odmÏnu, kterou vÏnovala spoleËnost
RWE Transgas.

DOPROVOD NEZLETILCŸ DO USA
Jednalo se o zcela speci·lnÌ sluûbu »S»K, kterou vyvolal od roku 1919

siln˝ vystÏhovaleck˝ proud zejmÈna ze Slovenska do USA. »eskoslo-
vensk˝ Ëerven˝ k¯Ìû musel p¯i svÈm ˙st¯edÌ z¯Ìdit emigraËnÌ refer·t a
vystÏhovaleckou stanici v Praze-Libni (psali jsme o nÌ podrobnÏ v tÈto
rubrice v Novin·ch »K Ë. 5/2001).

Americk˝ z·kon z roku 1921 omezil silnÏ poËet vystÏhovalc˘ z
»SR a z·kon z roku 1924 stlaËil vystÏhovaleckou kvÛtu jeötÏ nÌûe, coû
zp˘sobilo, ûe stovky ûen nemohly odjet do Ameriky ke sv˝m manûe-
l˘m a stovky dÏtÌ za sv˝mi rodiËi. éadatelÈ se s û·dostmi o pomoc
obraceli na »S»K. Ten kromÏ pomoci dospÏl˝m osob·m d·val k trans-
portu nezletil˝ch dÏtÌ pr˘vodce, kte¯Ì s nimi jeli aû do USA. Jen do
konce roku 1928 takto »S»K vypravil do Ameriky za sv˝mi rodiËi
324 dÏtÌ. P¯i tÈto speci·lnÌ Ëinnosti »S»K ̇ zce spolupracoval s Ame-
rick˝m »K, organizacemi YWCA a YMCA a ¯adou dalöÌch mezin·-
rodnÌch nebo americk˝ch institucÌ.

I MYä MŸéE B›T KAMAR¡D
Pr·vÏ tak se jmenoval rekvalifikaËnÌ kurz z·kladnÌ poËÌtaËovÈ gra-

motnosti urËen˝ pro 20 maminek na mate¯skÈ dovolenÈ, kter˝ p¯ipravi-
la obecnÏ prospÏön· spoleËnost Attavena »eskÈ BudÏjovice ve spo-
lupr·ci s OS »»K »esk˝ Krumlov. Ten poskytl mamink·m prostory
pro v˝uku i pro hlÌd·nÌ dÏtÌ.

ÑTento kurz se kon· v r·mci projektu ÑI poËÌtaËov· myö m˘ûe b˝t
kamar·dkaì. Je spolufinancov·n Evropskou uniÌ a st·tnÌm rozpoËtem
»eskÈ republiky,ì uvedla Lenka Ho¯ejöÌ z Attaveny, kter· se dlouho-
dobÏ vÏnuje vzdÏl·v·nÌ v oblasti informaËnÌch technologiÌ. »eskokrum-
lovskÈ maminky se na kurzu uËÌ z·kladnÌ dovednosti pr·ce s poËÌtaËi,
ovl·dat nejnutnÏjöÌ kancel·¯skÈ aplikace, pouûÌvat internet a e-mail. Ve-
likou v˝hodou, kterou vÌtajÌ, p¯i tom je, ûe majÌ zajiötÏnÈ hlÌd·nÌ dÏtÌ.

Je to vlastnÏ docela jednoduchÈ. Maminky na mate¯skÈ dovolenÈ
jsou zcela jistÏ v p˘sobnosti kaûdÈho OS »»K. PoËÌtaËov˝ch firem je
takÈ dostatek. Tak staËÌ se domluvit a nov· prospÏön· Ëinnost je na
svÏtÏ. Nechcete to takÈ zkusit u V·s?        OS »»K »esk˝ Krumlov

Dne 17. dubna 2007 skonËil slavnostnÌm vy-
¯azenÌm Kurz civilnÌho person·lu NATO p¯ed
jejich vysl·nÌm do vojensk˝ch misÌ po¯·dan˝
ÿeditelstvÌm v˝cviku a doktrÌn Arm·dy »R ve
VyökovÏ. SlavnostnÌ
p¯ed·v·nÌ certifik·t˘ ab-
solvent˘m kurzu pro-
vedli vedoucÌ manage-
mentu NATO Douglas
L. Dempster, ̄ editel ÿe-
ditelstvÌ v˝cviku a dok-
trÌn Arm·dy »R ve Vyö-
kovÏ gener·l Frantiöek
MalenÌnsk˝ a prezident
»»K Marek Jukl (na snÌmku odleva).

Kurz absolvovalo 22 zamÏstnanc˘ z pracoviöù
a velitelstvÌ NATO v EvropÏ a SevernÌ Americe (z
Portugalska, VelkÈ Brit·nie, It·lie, NÏmecka, Ka-
nady, Turecka, MaÔarska, USA a Holandska). Spe-
ci·lnÌ t˝dennÌ kurz byla zamÏ¯en na zvl·dnutÌ z·-
kladnÌch pravidel p˘sobenÌ v krizov˝ch oblastech,
do kter˝ch aliance svÈ jednotky vysÌl·.

SouË·stÌ kurzu byla i zdravotnick· p¯Ìpra-

VäEOBECN¡ ZDRAVOTNÕ POJIäçOVNA
 BEZPÿÕSPÃVKOV›M D¡RCŸM KRVE

Naöe nejvÏtöÌ zdravotnÌ pojiöùovna VZP nabÌzÌ sv˝m pojiötÏnc˘m z ̄ ad bezp¯ÌspÏvkov˝ch d·rc˘ krve,
ale i vöem, kte¯Ì ke svÈmu zdravÌ p¯istupujÌ aktivnÏ a ̇ ËastnÌ se preventivnÌch program˘, ËlenstvÌ v Klubu
pevnÈho zdravÌ. JakÈ v˝hody toto ËlenstvÌ nabÌzÌ? StaËÌ si zalistovat Katalogem v˝hod, kter˝ je dostup-
n˝ na kaûdÈ poboËce VZP nebo na internetov˝ch str·nk·ch www.vzp.cz. NavÌc od 1. 7. 2007 je pro Ëleny
Klubu pevnÈho zdravÌ p¯ipraven finanËnÌ p¯ÌspÏvek na vyû·danÈ zdravotnÌ prohlÌdky nebo na sportovnÌ
aktivity. P¯ihl·öka do Klubu pevnÈho zdravÌ je i souË·stÌ tohoto ËÌsla naöich Novin.
Pro bezp¯ÌspÏvkovÈ d·rce krve m· Vöeobecn· zdravotnÌ pojiöùovna p¯ipraveny i dalöÌ v˝hody:
• cestovnÌ pojiötÏnÌ lÈËebn˝ch v˝loh zdarma do celÈho svÏta (35

dn˘ v jednom roce)
• speci·lnÌ sazbu cestovnÌho zdravotnÌho p¯ipojiötÏnÌ pro opakovanÈ

kr·tkodobÈ pobyty v zahraniËÌ.
Tato v˝hoda je urËena vöem bezp¯ÌspÏvkov˝m d·rc˘m krve, kte¯Ì

v poslednÌch dvou letech darovali krev minim·lnÏ t¯ikr·t, p¯iËemû v
poslednÌm roce darovali krev dvakr·t. Pro drûitele zlatÈ, st¯ÌbrnÈ
nebo bronzovÈ JanskÈho medaile nebo ZlatÈho k¯Ìûe nejsou darova-
nÈ odbÏry sledov·ny.

Od roku 2007 jsou navÌc pro d·rce krve, kte¯Ì jsou drûiteli zlatÈ medaile prof. JanskÈho Ëi nositeli
ZlatÈho k¯Ìûe, p¯ipraveny pobytovÈ i ambulantnÌ l·zeÚsko-rehabilitaËnÌ programy ve vybran˝ch
za¯ÌzenÌch. Na tyto pobyty obdrûÌ d·rce  od VZP Ñäekìna slevu v hodnotÏ 1000 KË. äek je p¯ed·v·n
p¯i p¯Ìleûitosti ocenÏnÌ d·rce krve a platÌ 12 kalend·¯nÌch mÏsÌc˘ od data vystavenÌ.
Co pro zÌsk·nÌ tÏchto v˝hod m˘ûete udÏlat?
• St·t se pojiötÏncem VZP »R, pokud jÌm nejste. Novou registraci m˘ûete provÈst kdykoli.
• P¯ihl·sit se do Klubu pevnÈho zdravÌ.
DalöÌ informace zÌsk·te  na kterÈmkoliv naöem klientskÈm pracoviöti.

va, kter· kromÏ jednodennÌ teoretickÈ v˝uky a
praktickÈho v˝cviku prolÌnala i dva tzv. polnÌ dny,
kdy se frekventanti dost·vali do simulovan˝ch
situacÌ, kterÈ mohou v praxi zaûÌt - od vyjedn·v·-

nÌ, zajetÌ, uprchlickÈho t·-
bora, pr˘chodu minov˝m
polem a dalöÌch situacÌ - a
bÏhem nichû byli nuceni
oöet¯ovat zranÏnÈ.

A pr·vÏ zdravotnick·
p¯Ìprava byla kompletnÏ
zajiötÏna »esk˝m Ëerve-
n˝m k¯Ìûem pod vede-
nÌm Ëlenky Otev¯enÈ da-

tab·ze expert˘ »»K MUDr. Petry P¯idalovÈ.
»esk˝ Ëerven˝ k¯Ìû prok·zal, ûe je schopen

zajistit zdravotnickou p¯Ìpravu v souladu se stan-
dardy NATO, coû ocenili jak vedoucÌ kurzu, tak
jeho frekventanti.

»ESK› »ERVEN› KÿÕé äKOLIL NATO

ÑDo pokoje novopeËenÈ maminky vstoupÌ
sestra a ¯Ìk·: ÑRodinko, p¯iöel se na v·s
podÌvat tatÌnek. M˘ûu ho pustit d·l?ì -

ÑProsÌm v·s, jen to neì, dÏsÌ se maminka,
Ñkaûdou chvÌli p¯ijde manûelì.
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N¡ä SERI¡L -  MEZIN¡RODNÕ HUMANIT¡RNÕ PR¡VO - 1. Ë·st

PRVNÕ POMOC

II. MEZIN¡RODNÕ MÕROV¡ KONFERENCE V HAAGU V ROCE 1907

RADA PRO V¡S ...

V letoönÌm roce si v Novin·ch »ervenÈho
k¯Ìûe p¯ipomeneme v˝roËÌ kon·nÌ dvou diplo-
matick˝ch konferencÌ, kterÈ vedeny snahou
humanizovat ozbrojenÈ konflikty - tedy uËi-
nit vöe pro p¯edch·zenÌ nebo zmÌrÚov·nÌ utrpe-
nÌ tÏch, kte¯Ì nejsou p¯Ìm˝mi ̇ ËastnÌky boj˘ nebo
byli z boje vy¯azeni
zranÏnÌm, nemocÌ Ëi
zajetÌm - p¯ijaly v˝-
znamnÈ instrumenty v
oblasti mezin·rodnÌ-
ho humanit·rnÌho
pr·va  humanizace oz-
brojen˝ch konflikt˘.

Pr·vÏ p¯ed sto lety
to byla II. Mezin·rod-
nÌ mÌrov· konference
v Haagu jednajÌcÌ ve
dnech 15. Ëervna -
18. ¯Ìjna 1907 a p¯ed
lÈty t¯iceti - 10. Ëervna 1977 - byla podpisem
z·vÏreËnÈho aktu v éenevÏ ukonËena Diploma-
tick· konference o znovupotvrzenÌ a rozvoji me-
zin·rodnÌho humanit·rnÌho pr·va, kter· byla
zah·jena 20. ̇ nora 1974.

D¯Ìve neû si vöimneme v˝sledk˘ tÏchto shro-
m·ûdÏnÌ, pokusme se nejprve jejich jedn·nÌ za-
sadit do öiröÌho r·mce.

ZaËnÏme historicky prvnÌ z nich, tedy II. Me-
zin·rodnÌ mÌrovou konferencÌ v Haagu. P¯ije-
tÌ ⁄mluvy o zlepöenÌ osudu zranÏn˝ch v polnÌch
arm·d·ch v éenevÏ r. 1864 znamenalo slibn˝
poË·tek plnÏnÌ Dunantov˝ch slov navrhujÌcÌch

- ve VzpomÌnce na Solferino - k ochranÏ obÏtÌ
v·lek ÑstanovenÌ mezin·rodnÌch, smluvnÌch a po-
sv·tn˝ch z·sadì. TÈto snaze, dneönÌm termÌnem
kodifikaci mezin·rodnÌho humanit·rnÌho pr·va,
se vÏnovala cel· ̄ ada hum·nnÏ cÌtÌcÌch lidÌ inspi-
rovan˝ch pr·vÏ H. Dunantem a ˙spÏchem jeho

snahy.
JednÌm z nich byl

rusk˝ humanista,
pr·vnÌk, diplomat a -
coû jistÏ nenÌ p¯ekva-
pujÌcÌ - spolupracov-
nÌk RuskÈho Ëerve-
nÈho k¯Ìûe, Fjodor
FjodoroviË Martens
(1845 - 1909), kter˝
byl z tÏch, kte¯Ì po-
hnuli cara Mikul·öe
II. ke svol·nÌ v˝-
znamn˝ch jedn·nÌ v

letech 1868 (Petrohrad), 1874 (Brusel), 1899 (I.
MÌrov· konference, Haag) a koneËnÏ II. MÌrovÈ
konference r. 1907. Na vöech tÏchto konferen-
cÌch to byl pr·vÏ Martens, kter˝ p¯ipravoval je-
jich program i p¯edlohy mezin·rodnÌch smluv.
Ne vöechny byly ̇ spÏönÈ, ale kaûd· se do dÏjin
humanit·rnÌho pr·va nesmazatelnÏ zapsala. Po-
uËen pr·vÏ ne vûdy plnou akceptacÌ sv˝ch n·vr-
h˘, podnikl p¯ed II. Haagskou konferencÌ roz-
s·hlou cestu po EvropÏ, aby velmoci p¯esvÏdËil
pro svÈ n·vrhy - stejnÏ jako Dunant po vyd·nÌ
svÈ VzpomÌnky na Solferino. Setkal se nap .̄ s
hlavami st·t˘ Rakousko-Uherska, Francie, An-

glie, It·lie, NÏmecka a NizozemÌ a v˝znamn˝mi
st·tnÌmi Ëiniteli tÏchto zemÌ. Ke svol·nÌ konfe-
rence, kter· nesla n·zev ÑmÌrov·ì, p¯ispÏlo teh-
dy i sÌlÌcÌ mÌrovÈ hnutÌ, tedy ve¯ejnÈ mÌnÏnÌ.

Deklarovan˝m cÌlem obou haagsk˝ch mÌ-
rov˝ch konferencÌ bylo celosvÏtovÈ odzbroje-
nÌ. Re·lnÏ uvaûujÌcÌ lidÈ - aù jiû prezident MV
»K Gustav Moynier (kter˝ se jedn·nÌ Haag-
skÈ konference pro sv˘j öpatn˝ zdravotnÌ stav
nakonec nez˙Ëastnil, ale byl v ̇ zkÈm kontaktu
s Martensem,, kter˝ mj. zastupoval Rusko na
vöech Mezin·rodnÌch konferencÌch »ervenÈ-
ho k¯Ìûe svÈ doby) Ëi Martens s·m - pokl·dali
myölenku z·kazu v·lky za utopistickou a svÈ
snahy nap¯eli do jejÌ pr·vnÌ regulace, tedy do
snahy v·lku humanizovat, kdyû ji zatÌm
nenÌ moûnÈ ze vztah˘ mezi n·rody vylou-
Ëit. A v tom byla Haagsk· konference mimo-
¯·dnÏ ̇ spÏön· - v obou svÏtov˝ch v·lk·ch tak
zachr·nila miliony osob - i kdyû byla limitova-
n· svou dobou a politick˝mi rivalitami mezi
AngliÌ a NÏmeckem a mezi NÏmeckem a Fran-
ciÌ. JejÌmi v˝sledky se budeme zab˝vat v dal-
öÌm dÌle, jiû nynÌ vöak uveÔme, ûe - vzhledem
k zamÏ¯enÌ konference - nen·leûÌ ËistÏ jen do
oblasti mezin·rodnÌho humanit·rnÌho pr·va
(ochrana obÏtÌ ozbrojen˝ch konflikt˘ a regula-
ce zp˘sob˘ a prost¯edk˘ jejich vedenÌ), ale p¯ece
jen, byù snad paradoxnÏ v mnohem menöÌm
rozsahu zas·hly i do oblasti, kter· vÌce odpo-
vÌdala n·zvu konference, tj. do oblasti regula-
ce pr·va na pouûitÌ sÌly.

RNDr. Marek Jukl, Ph. D., prezident »»K

1. Pohledem sledujeme - d˝chacÌ pohyby, cho-
v·nÌ postiûenÈho, v˝raz jeho obliËeje, polo-
hu tÏla, barvu k˘ûe, krv·cenÌ, zvracenÌ, ne-
schopnost udrûet moË nebo stolici, mecha-
nismus ̇ razu (jsme-li svÏdky nehody).

2. Poslechem zjiöùujeme - d˝chacÌ öelesty,
spont·nnÌ projevy postiûenÈho (stÈn·nÌ, chr-
ËenÌ, k¯ik), odezvu na oslovenÌ a manipulaci,
kontrolu stavu vÏdomÌ pr˘bÏûnÏ po 10 minu-
t·ch.

3. Pohmatem vyöet¯ujeme - z·kladnÌ ûivotnÌ

FYZIK¡LNÕ VYäETÿENÕ POSTIéEN…HO

• hypof˝za (neboli podvÏsek mozkov˝) se nach·zÌ v dutinÏ lebnÌ na
mÌstÏ, kterÈ se naz˝v· ÑtureckÈ sedloì. LeûÌ na spodinÏ koncovÈho
mozku a stopkou je spojena s tzv. podhrbolÌm (hypotalamem), pat¯Ì-
cÌm k mezimozku

• vykon·v· nad¯azenou ̄ ÌdÌcÌ ̇ lohu v systÈmu ûl·z s vnit¯nÌ sekrecÌ
• v·ûÌ asi 0,5 g a dennÏ produkuje jen nÏkolik mg hormon˘
• skl·d· se z p¯ednÌho a zadnÌho laloku. P¯ednÌ lalok produkuje hormo-

ny, jeû ovlivÚujÌ Ëinnost nadledvin, ötÌtnÈ ûl·zy, vajeËnÌk˘ a r˘st postavy. ZadnÌ lalok p¯epravuje
do krve z mozku hormony majÌcÌ vliv na funkci ledvin a dÏloûnÌ sval.

(Zdroj: Ñ»lovÏkì, Scientia, Praha, 1996)

HYPOF›ZA

funkce (d˝chacÌ pohyby, tepov· vlna na tep-
n·ch), kterÈ kontrolujeme pr˘bÏûnÏ min. po
10 minut·ch, zlomeniny kostÌ, teplotu k˘ûe,
vlhkost (krv·cenÌ, zvracenÌ, pomoËenÌ), cit-
livost - bolestivost org·n˘ p¯i pohmatu.

4. O s t a t n Ì m i
smysly vnÌ-
m·me - ab-
norm·lnÌ z·-
pach z dechu
postiûenÈho
(alkohol, ace-
ton), jin˝ z·-
pach na mÌstÏ nehody (plyn, benzin, sp·leni-
na, aj.).

DRUHY MEDU
Podle p˘vodu dÏlÌme med na dva hlavnÌ

druhy:
• KvÏtov˝ med (¯Ìk· se mu i nektarov˝, p¯Ì-

padnÏ svÏtl˝ med). VËely jej tvo¯Ì z nektaru
rostlin a strom˘. Tento med brzy krystalizu-
je, vyznaËuje se velmi jemnou chutÌ a mÈnÏ
v˝razn˝m aroma. B˝v· velmi svÏtl˝ a po
krystalizaci tÈmÏ¯ bÌl .̋

• Medovicov˝ med (¯Ìk· se mu takÈ tmav˝
med). Je p¯ipravov·n z medovice, kterou vËe-
ly zÌsk·vajÌ (podobnÏ jako mravenci) od para-
zit̆  na stromech.
Tuto sladkou
öù·vu zpracov·-
vajÌ stejnÏ jako
nektar. Obsahu-
je vÌce aromatic-
k˝ch l·tek, pro-
to m· v˝raznÏjöÌ
aroma. Barvu
m· od jantarovÈ
aû po velmi tma-
vÏ hnÏdou.

• koupit si m˘ûete takÈ med smÌöen˝, kter˝
vznik· smÌch·nÌm kvÏtovÈho a medovico-
vÈho medu a takÈ med pastov˝ (ten se vy-
r·bÌ p¯ev·ûnÏ z kvÏtov˝ch med˘ - mecha-
nick˝m mÌch·nÌm v pr˘bÏhu krystalizace
zÌsk· konzistenci pasty). Pastov˝ med m·
bÌlou aû lehce naûloutlou barvu. Je vhodn˝
hlavnÏ pro dÏti, protoûe nestÈk·.

                                (Zdroj: ZdravÌ Ë. 3/2007)

VÕTE, éE . . .

HlavnÌ sestra v porodnici:
ÑTo jsou ta r·no narozen· Ëty¯Ëata,

kter· tady tak ¯vou?ì - ÑNe, jejich t·taì.
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ZPR¡VY Z REGIONŸ

ABY ALENKA NESTONALA
PrvnÌ semin·¯ k novÈmu projektu ÑAby Alen-

ka nestonalaì uspo¯·dal OS »»K Hradec
Kr·lovÈ 14. b¯ezna 2007 pro uËitele mate¯sk˝ch
a z·kladnÌch ökol. Z˙Ëastnilo se jich celkem de-
vÏt. Projekt je zamÏ¯en na p¯edökolnÌ a mladöÌ
ökolnÌ dÏti. Poutavou formou pomocÌ her, jed-
noduch˝ch informacÌ a speci·lnÌch v˝ukov˝ch
materi·l˘ se dÏti nauËÌ z·klady pÈËe o vlastnÌ
tÏlo, spr·vnÈ n·vyky ve stravov·nÌ, hygienick·
pravidla, z·klady prvnÌ pomoci a n·vyky zdra-
vÈho ûivotnÌho stylu. DÏti takÈ poznajÌ stavbu
lidskÈho tÏla, dozvÏdÌ se, co dÏlat v p¯ÌpadÏ ̇ ra-
zu nebo jak se vol· z·chrann· sluûba.

BÏhem se-
min·¯e zÌskali
pedagogiËtÌ
pracovnÌci d˘-
leûitÈ informa-
ce o pravidlech
prvnÌ pomoci.
Jednotliv· tÈ-
mata se vÏnujÌ
typov˝m pora-
nÏnÌm, kter·
dÏti samy dok·-
ûÌ oöet¯it - nap .̄
co dÏlat, kdyû
dÌtÏ pÌchne
vosa, teËe mu krev z nosu, od¯e si koleno nebo se
pop·lÌ. Velk˝ d˘raz je kladen na prevenci ̇ raz˘ a
pravidla bezpeËnosti.

PedagogovÈ ke svÈ dalöÌ pr·ci s dÏtmi obdr-
ûeli speci·lnÌ v˝ukovÈ a pracovnÌ materi·ly, po-
mocÌ kter˝ch mohou dÏti n·zornÏ sezn·mit se
zmiÚovanou problematikou. JednotlivÌ uËitelÈ
budou na sv˝ch ökol·ch s dÏtmi systematicky
pracovat. Jedn· se o navazujÌcÌ cyklus, kter˝m
dÏti projdou v mate¯skÈ a n·slednÏ i v z·kladnÌ
ökole. PedagogovÈ se d·le mohou vzdÏl·vat v na-
vazujÌcÌm projektu ÑKdyû Alenka st˘nÏì, kter˝
bude realizov·n ve spolupr·ci s dÏtsk˝m oddÏle-
nÌm ortopedickÈ kliniky FakultnÌ nemocnice Hra-
dec Kr·lovÈ.

SouË·stÌ projektu je i supervize, kter· peda-
gog˘m d·v· moûnost konzultovat praktickÈ pro-
blÈmy, doplnit si vlastnÌ zkuöenosti, vyuûÌt od-
bornÈ z·zemÌ supervizora i po¯adatele projektu.

DalöÌ semin·¯ p¯ipravujeme na podzim letoönÌ-
ho roku. Za pomoc p¯i p¯ÌpravÏ v˝ukov˝ch mate-
ri·l˘ k projektu dÏkujeme ZdravotnickÈ z·chran-
nÈ sluûbÏ Kr·lovÈhradeckÈho kraje, »eskÈmu
rozhlasu Hradec Kr·lovÈ a v˝tvarnici Radce
Vod·kovÈ-ärotovÈ.                 Karel éabka,

       ¯editel ⁄¯adu OS »»K Hradec Kr·lovÈ

PLES »ERVEN…HO KÿÕéE
V ⁄JEZDÃ U BRNA

TradiËnÌ ples »ervenÈho k¯Ìûe, kter˝ jiû po
41. (!!!) uspo¯·dala MS »»K ⁄jezd u Brna se
letos opravdu vyda¯il. V restauraci ÑNa rychtÏì
vyhr·vala hudebnÌ skupina PANORAMA
vöechny taneËnÌ kousky - pro mladÈ i staröÌ ̇ Ëast-
nÌky plesu. MÌstnÌ sponzo¯i p¯ispÏli kr·sn˝mi
d·rky do bohatÈ tomboly, obËerstvenÌ pro hosty
dodala restaurace s vin·rnou a vynikajÌcÌ cukro-
vÌ napekly Ëlenky mÌstnÌ skupiny. Vöechny vÏt-
öÌm Ëi menöÌm dÌlem p¯ispÏly k hladkÈmu pr˘-

bÏhu veËera. Vöem jim pat¯Ì dÌk, zejmÈna pak
panÌ JanÏ BÌlkovÈ, p¯edsedkyni MS »»K, kte-
r· m· celou organizaci na starosti. TÈû nesmÌm
zapomenout na pana doktora Havl·ta, kter˝
spolu s panÌ Janou ples zahajoval a kromÏ jinÈ-
ho se staral i o hladk˝ pr˘bÏh losov·nÌ a jeötÏ
staËil p¯ÌtomnÈ pouËit o v˝znamu »ervenÈho
k¯Ìûe a novÈm znaku. ⁄ËastnÌci plesu se rozch·-
zeli neradi jiû po t¯etÌ hodinÏ rannÌ a vöichni se
tÏöÌ na p¯ÌötÌ rok, kdy se znovu sejdou na 42.
plesu »ervenÈho k¯Ìûe.   Ji¯ina Pilov·,
                                      OS »»K Brno-venkov

KÿIäç¡LOV› äTÕT
KUNHUTY ZE äTERNBERKA

Pr·vÏ tento n·zev nese Statut·rnÌ cena mÏs-
ta PodÏbrad udÏlovan· za p¯Ìkladnou charita-
tivnÌ Ëinnost a velmi n·s potÏöilo, ûe mezi jejÌmi
drûiteli pro rok 2007 se objevila i z·stupkynÏ
»ervenÈho k¯Ìûe. ZÌskala ji panÌ Jind¯iöka Kan-
torov·, dlouholet· p¯edsedkynÏ 3. MS »»K v
PodÏbradech, kter· sdruûuje p¯es 500 Ëlen˘ (!!!).

Do pr·ce »erve-
nÈho k Ì̄ûe se tradiË-
nÏ zapojovala cel·
jejÌ rodina, vËetnÏ
prababiËky. Do tÈto
humanit·rnÌ organi-
zace jÌ tehdy jeötÏ
jako dÌtÏ p¯ivedla
maminka. Od tÈ
doby se z˙Ëastnila
bezpoËtu charitativ-
nÌch aktivit. V r·m-
ci »ervenÈho k¯Ìûe
byla mj. p¯i zaloûe-
nÌ podÏbradskÈho
Klubu d˘chodc˘ a nÏkolika dalöÌch dobroËinn˝ch
organizacÌ.

Inûen˝rka Jind¯iöka Kantorov· se sv˝mi spo-
lupracovnicemi z MS »»K pom·h· p¯edevöÌm
osamÏl˝m staröÌm lidem, ochotnÏ je kontaktuje a
vytv·¯Ì jim d˘stojnÈ prost¯edÌ, kde mohou spole-
Ëensky ûÌt. SpoleËnÏ takÈ vedou dÏti ke spr·v-
n˝m z·sad·m prvnÌ pomoci. R·da organizuje po-
zn·vacÌ i kulturnÌ z·jezdy pro d˘chodce a st·le
neziötnÏ pom·h· lidem bez domova. Mj. na vlast-
nÌ n·klady za¯Ìdila ve svÈm domÏ klubovnu, kde
se o sv·tcÌch sch·zÌ s tÏmi, kte¯Ì nikoho jinÈho
nemajÌ.

PanÌ Kantorov· je velmi skromn· a neust·le
n·m zd˘razÚovala, ûe vûdy jde o spoleËnou pr·-
ci Ëlenek MS »»K. Dnes pÌöeme v souvislosti s
udÏlenou cenou zejmÈna o nÌ, ale v p¯ÌötÌm ËÌsle
naöich Novin »ervenÈho k¯Ìûe V·s blÌûe sezn·-
mÌme se öirok˝m z·bÏrem Ëinnosti tÈto mÌstnÌ
skupiny.

MEMORI¡L
MIROSLAVA PEK¡RKA 2007

Z·bavn˝ den se soutÏûnÌm kl·nÌm dobrovol-
n˝ch hasiË˘ a uk·zkami prvnÌ pomoci, oöet¯enÌ
menöÌch poranÏnÌ a maskov·nÌ - to byl Memori·l
Miroslava Pek·rka dne 7. dubna 2007 v Hradci
Kr·lovÈ-B¯ezhradu. Uû IV. roËnÌk Memori·lu se
uskuteËnil bÏhem celÈho dne na tamnÌm sporto-
viöti a cviËiöti Sboru dobrovoln˝ch hasiË˘. OS

»»K Hradec
Kr·lovÈ p¯i-
pravil uk·zky
prvnÌ pomoci i
velmi vÏrohod-
n· zn·zornÏnÌ
nejr˘znÏjöÌch
ṙaz̆  a staral se

takÈ o zdravot-
nÌ zajiötÏnÌ
akce, kterou spolupo¯·dal u p Ì̄leûitosti SvÏtovÈho dne
zdravÌ. Ten p īpadl pr·vÏ na sobotu 7. dubna.

Ne vûdy jsou ale bohuûel poranÏnÌ hrou. O tom
svÏdËÌ i historie tÈto akce. Memori·l Miroslava
Pek·rka je vzpomÌnkou na nehodu autobusu mÏst-
skÈ hromadnÈ dopravy na ûelezniËnÌm p¯ejezdu v
Hradci Kr·lovÈ-B¯ezhradu 4. dubna 2003. TragÈ-
die si tehdy vyû·dala 4 mrtvÈ a 6 zranÏn˝ch. Z·-
chran·¯i si od tÈ doby kaûdoroËnÏ p¯ipomÌnajÌ, ûe
smrt si skuteËnÏ nevybÌr·. Onoho tragickÈho r·na
dostihla i 17-letÈho dobrovolnÈho hasiËe Mirosla-
va Pek·rka.              Luk·ö Pochyl ,̋

            p¯edseda OS »»K Hradec Kr·lovÈ

PODÃKOV¡NÕ OS »»K
 JINDÿICHŸV HRADEC
Znalost prvnÌ pomoci je d˘leûit·, aù se jedn· o

drobn· zranÏnÌ Ëi situaci, kdy m˘ûeme postiûenÈ-
mu zachr·nit ûivot. Proto jsme u n·s na Zä a Mä
ve StarÈm HobzÌ uvaûovali, jak dÏtem co nejlÈ-
pe tento nouzov˝ stav p¯iblÌûit. Je nasnadÏ, ûe
nejerudovanÏjöÌ odpovÏdi se dostanou od lidÌ,
kte¯Ì jsou v problematice poskytov·nÌ prvnÌ po-
moci proökoleni. Proto jsme kontaktovali Ob-
lastnÌ spolek »»K v Jind¯ichovÏ Hradci, jme-
novitÏ jeho ̄ editelku panÌ ZdeÚku Hanzalovou.
Jedn·nÌ s nÌ p¯edËila vöechna naöe oËek·v·nÌ.
Hmatateln˝m v˝sledkem byly dvÏ n·vötÏvy in-
struktorky »»K panÌ Dany KrtkovÈ z DaËic,
kter· postupnÏ ve 4 t¯Ìd·ch ( 6., 7., 8., 9.) proved-
la besedu a n·slednou instrukt·û t˝kajÌcÌ se umÏ-
lÈho d˝ch·nÌ a nep¯ÌmÈ srdeËnÌ mas·ûe. Kaûd˝
û·k si oûivov·nÌ Ñvyzkouöelì na 2 resuscitaËnÌch
loutk·ch, jeû jsme mÏli k dispozici.

A ûe se
jednalo o akci
pro dÏti a pe-
dagogy zajÌ-
mavou a po-
uËnou, nenÌ
t¯eba dod·-
vat. Za vöech-
ny uv·dÌme
n·zor EvelÌ-
ny z 8. t¯Ìdy, jeû ve ökolnÌm Ëasopise zhodnotila akci
n·sledujÌcÌm zp˘sobem: ÑMoc se mi to lÌbilo. Nej-
lepöÌ bylo, ûe jsme si vöechno mohli zkusit. Dost
jsme se tÌm pouËili a myslÌm, ûe po tÈto zkuöenosti
by uû leckdo z n·s dok·zal pomociì.

Na ̇ pln˝ z·vÏr dod·v·me, ûe jsme byli mile
p¯ekvapeni ochotn˝m a pruûn˝m jedn·nÌm panÌ
HanzalovÈ z jind¯ichohradeckÈho »»K a profe-
sion·lnÌm vystupov·nÌm panÌ KrtkovÈ. ObÏma
touto cestou jeötÏ jednou dÏkujeme.

  Jitka CvrËkov·, Zä a Mä StarÈ HobzÌ

Mlad· maminka listuje v porodnici
v telefonnÌm seznamu. Povöimne si jÌ sest¯iËka

a radÌ: ÑHled·te k¯estnÌ jmÈno?
Ale to je jednoduööÌ hledat v kalend·¯iì.

ÑJenomûe j· hled·m p¯ÌjmenÌì.
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PÿIPOMÕN¡ME SI V »ERVEN…M KÿÕéI

90. V›RO»Õ UDÃLENÕ NOBELOVY CENY ZA MÕR MV »K
P¯ipomeÚme si, ûe Nobelovu cenu za mÌr udÏ-

luje od roku 1901 norsk˝ parlament. Zopakuj-
me si, ûe celkem 4x je spojena s »erven˝m k¯Ì-
ûem (1901 ji zÌskal Henri Dunant, v letech 1917
a 1944 Mezin·rodnÌ v˝bor »K a v roce 1963
spoleËnÏ Mezin·rodnÌ v˝bor »K a Liga spoleË-
nostÌ »K a »P).

N·s vöak dnes nejvÌce zajÌm· udÏlenÌ tÈto
prestiûnÌ ceny Mezin·rodnÌmu v˝boru »erve-
nÈho k¯Ìûe v roce 1917. Poda¯ilo se n·m zÌskat
z Nobelova institutu v Oslo kopii t¯Ì navrhujÌ-

cÌch listin. Z nich vypl˝v·, ûe n·vrhy podaly
norskÈmu parlamentu - norsk· vl·da, öv˝car-
sk˝ velvyslanec - ministr v BerlÌnÏ pan Deu-
cher a Francouzsk· spoleËnost pro pomoc ra-
nÏn˝m ve v·lce. PoslednÌ n·vrh je jeötÏ psan˝
rukou.

Kdyû jsme kopii tohoto vz·cnÈho dokumentu
obraceli v dlanÌch, kaûdÈmu z n·s bÏûely hlavou
vzpomÌnky na tisÌce dobrovoln˝ch oöet¯ovatel˘
a oöet¯ovatelek »ervenÈho k¯Ìûe, kte¯Ì padli v
prvnÌ svÏtovÈ v·lce pro z·chranu ûivot˘ a zdravÌ

milion˘ lidÌ na obou stran·ch fronty. Pr·vÏ na
bojiötÌch prvnÌ svÏtovÈ v·lky se pod heslem
ÑSlouûÌm!ì poprvÈ objevila takÈ myölenka na
vznik Dorostu »ervenÈho k¯Ìûe. PrvnÌ svÏtov·
v·lka byla rovnÏû zatÏûk·vacÌ zkouökou pro
P·tracÌ sluûby »ervenÈho k¯Ìûe. ProvÏ¯ily je
miliony zajatc˘ a uprchlÌk˘ a obst·ly v nich skvÏ-
le. Nobelova cena za mÌr byla proto jistÏ udÏlena
Mezin·rodnÌmu v˝boru »ervenÈho k¯Ìûe za jeho
Ëinnost v prvnÌ svÏtovÈ v·lce za rok 1917 pl-
n˝m pr·vem.

POäTOVNÕ ZN¡MKY PODLE ABECEDY
P¯i cestÏ abecedou jsme doputovali k pÌsmenu I a vybrali jsme pro V·s uk·zky poötovnÌch

zn·mek s tematikou »ervenÈho k¯Ìûe a »ervenÈho p˘lmÏsÌce vydan˝ch It·liÌ a Õr·nem. PoötovnÌ
zn·mka z It·lie byla vyd·na v roce 1939 a p¯ipomÌn· 80.
v˝roËÌ slavnÈ bitvy u Solferina (1859), kde Henri Dunant
pojal poprvÈ myölenku na zaloûenÌ mezin·rodnÌ organi-
zace »ervenÈho k¯Ìûe.

PoötovnÌ zn·mka z Õr·nu je o 30 let mladöÌ, byla vy-
d·na v roce 1969 u p¯Ìleûitosti 50. v˝roËÌ vzniku Ligy
spoleËnostÌ »K a »P (1919) a kromÏ stylizovanÈ zemÏ-
koule je pozoruhodn· tÌm, ûe uv·dÌ t¯i tehdy platnÈ znaky mezin·rodnÌho hnutÌ
»K a »P - vedle ËervenÈho k¯Ìûe a ËervenÈho p˘lmÏsÌce takÈ znak ËervenÈho lva
a slunce, kter˝ byl platn˝ po dobu vl·dy dynastie Pahl·vÌ (1929 - 1979) pr·vÏ jen
v tÈto jedinÈ zemi na svÏtÏ - Õr·nu.

MEDICÕNA KATASTROF OPÃT V HRADCI KR¡LOV…

ZajÌm·te se o prvnÌ pomoc? ZajÌm· v·s Ëin-
nost Humanit·rnÌch jednotek »»K? Jste p¯esvÏd-
Ëeni, ûe v p¯ÌpadÏ katastrof plnÌ »esk˝ Ëerven˝
k¯Ìû nezastupitelnou ̇ lohu? Pak si poznamenej-
te do di·¯e d˘leûit· data 20. - 21. listopadu 2007.
Pr·vÏ v tÏchto dnech se v Hradci Kr·lovÈ usku-
teËnÌ jiû IV. roËnÌk konference MedicÌna ka-
tastrof. NemÏli byste na nÌ chybÏt.

Jedn· se o odbornou konferenci, jejÌmiû spo-
lupo¯adateli jsou Fakulta vojenskÈho zdravot-

nictvÌ Univerzity obrany, ZdravotnÌ a soci·lnÌ
akademie Hradec Kr·lovÈ a OS »»K Hradec
Kr·lovÈ. KaûdoroËnÏ se konference zamÏ¯uje
na moûnosti ̄ eöenÌ mimo¯·dn˝ch ud·lostÌ a p¯Ì-
pravu na nÏ. Jedn· se souËasnÏ o jedineËnou
p¯Ìleûitost zÌskat novÈ informace a diskutovat o
problematice mimo¯·dn˝ch ud·lostÌ s p¯ednÌmi
odbornÌky a specialisty z celÈ »eskÈ republiky.

Luk·ö Pochyl ,̋
p¯edseda OS »»K Hradec Kr·lovÈ

PRAHA 1 éILA PRVNÕ POMOCÕ
SvÏtov˝ den »ervenÈho k¯Ìûe - 8. kvÏten - je vûdy p¯ÌleûitostÌ k prezentaci

aktivit »eskÈho ËervenÈho k¯Ìûe. NovÏ vznikl˝ samostatn˝ OS »»K Praha 1
zvolil pro informaci öirokÈ ve¯ejnosti netradiËnÌ formu - akci nazvanou ÑPra-
ha 1 ûije prvnÌ pomocÌì.

Akce probÌhajÌcÌ od 10,00 hod do 16,00 hod. byla urËena vöem, kdo si chtÏli
vyzkouöet, zda jsou schopni zachr·nit lidsk˝ ûivot. Na Ëty¯ech stanoviötÌch v
centru Prahy mohli ̇ ËastnÌci oöet¯ovat vybran· poranÏnÌ, kter· byla namaskov·-
na tak, ûe byla k nerozezn·nÌ od skuteËn˝ch zranÏnÌ.

StanoviötÏ byla n·sledujÌcÌ: M˘stek - Jungmannovo n·mÏstÌ (resuscitace), StaromÏstsk· -
p¯ed Rudolfinem (bezvÏdomÌ), Malostransk· - na Kl·rovÏ (krv·cenÌ) a n·stupnÌ stanice lanov-
ky na Pet¯Ìn - Na ⁄jezdÏ (od¯eniny, zlomeniny). Kaûd˝ vÌce Ëi mÈnÏ ˙spÏön˝ oöet¯ujÌcÌ obdrûel
nejen v˝klad o spr·vnÈm oöet¯enÌ od Ëlen˘ »eskÈho ËervenÈho k¯Ìûe,
ale takÈ malou pozornost. Kaûd ,̋ kdo proöel alespoÚ 3 ze 4 stanoviöù,
dostal mal˝ d·rek. Na kaûdÈm stanoviöti byla takÈ p¯ipravena jedna
vesel· soutÏû pro dÏti a nejen pro nÏ. N·vötÏvnÌk˘m ani po¯adatel˘m
nevadilo ani deötivÈ poËasÌ a vÌtr, kter˝ sice oh˝bal hlinÌkovÈ trubky a

bral stanovÈ p¯Ì-
st¯eöky, ale neu-
bral na dobrÈ n·-
ladÏ a chuti se nÏco
dozvÏdÏt a nauËit.

30. RO»NÕK SOUTÃéE
HORSK›CH SLUéEB

Ve dnech 29. - 30. b¯ezna 2007 se äpindler˘v
Ml˝n stal dÏjiötÏm jiû 30. roËnÌku Mezin·rod-
nÌ soutÏûe Horsk˝ch sluûeb - Memori·lu Jana
Messnera a ätefana Spusty. Startovalo 23
dvouËlenn˝ch hlÌdek (z Polska - 4, Slovinska -
2, Slovenska - 3, z naöich oblastÌ: z JesenÌk˘ - 2,
Kruön˝ch hor - 2, Orlick˝ch hor - 2, Beskyd -
3, Krkonoö - 3, Jizersk˝ch hor - 2).

LetoönÌ zima skoup· na snÌh vytvo¯ila soutÏûÌ-
cÌm ponÏkud odliönÈ podmÌnky od p¯edchozÌch
let. Start i cÌl z·vodu museli soutÏûÌcÌ absolvovat
pÏöky s lyûemi na ramenou; ty se daly p¯ipnout aû
ve vyööÌch poloh·ch, kde jiû bylo snÏhu dost. A
jeötÏ jedna novinka - poprvÈ se v soutÏûi objevila
ûena - M·ria Iskrov· spolu se ätefanem Fagou
vytvo¯ila hlÌdku s ËÌslem 14 z VelkÈ Fatry a nutno
dodat, ûe si vedla velmi dob¯e.

PrvnÌ soutÏûnÌ den absolvovali soutÏûÌcÌ fyzic-
kou etapu po h¯ebenech Krkonoö v dÈlce 24 km,
Ëasovku a ob¯Ì slalom. Druh˝ den n·sledoval ob¯Ì
slalom dvojic, ob¯Ì slalom s AkiÌ na Ëas, oöet¯enÌ

a svoz poranÏnÈho. Na stanoviötÌch bylo p¯ipra-
veno vûdy 1 tÏûöÌ a 1 lehËÌ poranÏnÌ - zlomenÈ
z·pÏstÌ a zlomen˝ krËek stehennÌ kosti, na dalöÌm
stanoviöti zlomen· klÌËnÌ kost a zlomenina p·nve.
SoutÏûÌcÌ si museli oöet¯enÌ zorganizovat tak, aby
rychle urËili, kterÈ poranÏnÌ je tÏûöÌ a tohoto pa-
cienta oöet¯ili, urychlenÏ svezli dol˘ a p¯edali do
rukou lÈka¯e. LehËÌ poranÏnÌ mohlo b˝t oöet¯eno
na mÌstÏ. Poh·r prezidenta »»K ÑZa nejlepöÌ
oöet¯enÌì zÌskala hlÌdka Ë. 1 - Milan Blaöko a
Branko Jurina z HS Poprad.

V z·vÏru ¯editel soutÏûe a n·ËelnÌk HorskÈ
sluûby Krkonoöe Adolf Klepö konstatoval, ûe
soutÏû probÏhla v regulÈrnÌch podmÌnk·ch. Zvy-
öuje se jak p¯ipravenost z·vodnÌk˘, tak i n·roË-
nost soutÏûe a lze ̄ Ìci, ûe obst·li vöichni.

Zdena KmonÌËkov·,
˙sek vnit¯nÌch vztah˘ ⁄¯adu »»K

ÑPoslyö V·clave, tady si nem˘ûeö vybÌrat,ì
napomÌn· v porodnici manûela matka

trojËat, Ñmy si je musÌme vzÌt vöechnyì.
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OSOBNOSTI SPOJEN… S »ERVEN›M KÿÕéEMVYZNAMEN¡NÕ
»ERVEN…HO KÿÕéE

ROMAIN ROLLAND
(29. 1. 1866 - 30. 12. 1944)

PozdÏjöÌ slavn˝ francouzsk˝ spisovatel se na-
rodil v burgundskÈm mÏsteËku Clamecy v rodi-
nÏ not·¯e. Vystudoval historii na
univerzit·ch v Pa¯Ìûi a pozdÏji v
ÿÌmÏ, ale od roku 1912 se vÏno-
val v˝hradnÏ literatu¯e, hudebnÌ
kritice a ve¯ejnÈ Ëinnosti. Psal stu-
die o divadle, zab˝val se dÏjinami
umÏnÌ, p¯edn·öel na pa¯ÌûskÈ uni-
verzitÏ SorbonnÏ dÏjiny hudby.

Byl p¯esvÏdËen˝m pacifistou a
v dobÏ ohroûenÌ »SR v roce 1938
vyz˝val st·tnÌky, aby nedopustili
rozbitÌ »eskoslovenska, protesto-
val proti mnichovskÈ zradÏ a oku-
paci naöÌ zemÏ. SvÈ humanistickÈ
a pacifistickÈ n·zory Rolland pro-
pagoval velmi v˝raznÏ takÈ aktivnÌ pracÌ v »er-
venÈm k¯Ìûi. Deset let (1904 - 1914) pracoval

na svÈm stÏûejnÌm dÌle, rom·nu ÑJan Kryö-
tofì, za kter˝ byl v roce 1915 ocenÏn Nobelo-

vou cenou za literaturu. FinanË-
nÌ Ë·stku spojenou s udÏlenÌm
tÈto ceny vÏnoval Rolland z vÏtöÌ
Ë·sti na zmÌrnÏnÌ ˙trap lidÌ po-
stiûen˝ch prvnÌ svÏtovou v·l-
kou. Z jeho dalöÌch slavn˝ch ro-
m·n˘ p¯ipomeÚme jeötÏ dÌla
ÑDobr˝ ËlovÏk jeötÏ ûijeì,
ÑOkouzlen· duöeì, ÑColas
Bruegnonì a zejmÈna novelu
ÑPetr a Lucieì. Napsal i mnoho
divadelnÌch her a ̄ adu ûivotopi-
s˘ v˝znamn˝ch svÏtov˝ch
osobnostÌ (Beethoven, Miche-
langelo Ëi Lev NikolajeviË Tol-

stoj). Zem¯el v mÏsteËku VÈzelay, nedaleko
svÈho rodiötÏ.

POLSK¡ VYZNAMEN¡NÕ - 3. Ë·st
»estn˝ odznak I. stupnÏ PolskÈho »K (vy-

d·n ve VelkÈ Brit·nii) byl nejvyööÌm vyznamen·-
nÌm PolskÈho »K ve t¯ÌstupÚovÈ ök·le (v bÏû-
nÈm jazyce byl oznaËov·n jako ÑZlat˝ k¯Ìûì).
Tento odznak byl vyr·bÏn  v Lond˝nÏ v letech
1942 - 1943 firmou Spink.

»erven˝ k¯Ìû je emailovan .̋ Mezi rameny k¯Ìûe
vyËnÌvajÌ zlatÈ paprsky. Uprost¯ed k¯Ìûe je umÌs-
tÏn st·tnÌ znak - bÌl˝ orel s korunou. Na zadnÌ
stranÏ odznaku je hladk· plocha s n·pisem P. C.
K. - Za z·sluhy. Ve vrchnÌ Ë·sti odznaku je kruh
o pr˘mÏru 15
mm, kter˝ je
ozdoben vav-
¯Ìnem. Odznak
je zavÏöen na
bÌlÈ hedv·bnÈ
stuze, öirokÈ
38 mm, kter·
m· ËervenÈ
okraje.

R o z m Ï r y
s a m o t n È h o
odznaku jsou
40 x 37 mm,
rozmÏry Ëer-
venÈho k¯Ìûe
pak 30 x 30
mm. Odznak
samotn˝ je vyroben˝ z bronzu a je pozlacen,
bÌl˝ orel je st¯Ìbrn .̋ Odznak m· buÔ spÌnacÌ
sponku nebo öpendlÌk.
                               (Z polötiny p¯eloûil V. Spec)

I TAK SE D¡ PROPAGOVAT
»ERVEN› KÿÕé

PokraËujeme v naöem pravidelnÈm propagaË-
nÌm okÈnku v p¯edstavov·nÌ kalend·¯Ìk˘. Ten-
tokr·t n·s zaujala sÈrie 5 kalend·¯Ìk˘ vydan·
OS »»K ⁄stÌ nad OrlicÌ. JednotlivÈ kalend·¯e
jsou tÈmaticky rozdÏleny: prvnÌ informuje o hlav-
nÌm posl·nÌ »»K, druh˝ je vÏnov·n d·rcovstvÌ
krve, 3. - 5. pak problematice ûivot zachraÚujÌ-
cÌch ˙kon˘ v prvnÌ pomoci (Krv·cenÌ, BezvÏ-
domÌ, Oûivov·nÌ).

Na titulnÌ stranÏ kaûdÈho kalend·¯e samoz¯ej-
mÏ nechybÌ logo »»K a adresa webbovÈ str·n-
ky OS »»K ⁄stÌ nad OrlicÌ, na zadnÌ stranÏ pak
jsou telefony a e-mailov· adresa vyd·vajÌcÌho
OS »»K.

SL¡VEK BOURA A »ERVEN› KÿÕé (DokonËenÌ rozhovoru z 1. str.)

Redakce Novin »K: ÑOba jste s MarkÈtou zn·mÌ tÌm, ûe m·te srdce na pravÈm mÌstÏ a nebr·nÌte
ani charitÏ. Pom·hali jste ̇ dajnÏ i lidem p¯i poslednÌch z·plav·ch u n·sì.

Sl·vek Boura: ÑSami bydlÌme v mÌstÏ, kudy protÈk· Vltava, a tak n·m to p¯ipadalo ˙plnÏ
norm·lnÌ. HodnÏ jsme se angaûovali nap¯Ìklad pro ÑPlav·Ëkaì Deany Horv·thovÈ a materi·lnÏ
pom·hali lidem v okolÌ Zbraslavi. I kdyû se charita u n·s st·le jeötÏ proklub·v· na svÏt, je dob¯e, ûe
se o nÌ zaËalo povÌdat a p¯est·v· to b˝t vnÌm·no jako pouhÈ vytahov·nÌ se p¯ed ostatnÌmiì.

Redakce Novin »K: ÑP¯ed p·r lety jste se p¯estÏhoval se svou rodinou mimo Prahu. Jak se V·m
ûije na vesnici?ì

Sl·vek Boura: ÑUû p¯ed osmi lety jsme se vydali tou spr·vnou cestouÖ z Prahy. MusÌm p¯iznat,
ûe jsme toho zatÌm nelitovali. NaopakÖ VÌte, j· osobnÏ jsem bydlel cel˝ ûivot v centru Prahy a do
p¯Ìrody jsem se dostal maxim·lnÏ s rodiËi a nebo s holkou na chalupu. Tam jsem se kup¯Ìkladu
nauËil sekat tr·vu. A to bylo s mou chalup·¯skou zruËnostÌ vöe. Po naöem p¯estÏhov·nÌ ven z Prahy
jsem se sice nauËil jeötÏ nÏËemu, ale vÏtöina pr·ce kolem zahrady a domu je dÌlem MarkÈty. Je to
p¯Ìkladn˝ BlÌûenec. Pr·ce tohoto druhu jÌ jde skoro sama a myslÌm, ûe jÌ i bavÌ a dost se p¯i tom
vy¯·dÌ. Neust·le nÏco na zahradÏ p¯esazuje a to dokonce i stromky. Vyzn·v· totiû takovou filozofii,
ûe ani strom nemusÌ st·le koukat na svÏt z jednoho ̇ hlu, kter˝ mu byl navÌc p¯idÏlen ËlovÏkemÖ
Zahrada se n·m dÌky tomu jeötÏ nestaËila okoukat. J· p¯i tom jenom statujuÖì.

Redakce Novin »K: ÑV manûelstvÌ s MarkÈtou ûijete zhruba deset let. StejnÏ tak dlouho se
datuje i Vaöe pracovnÌ propojenÌ. NehrozÌ V·m z toho uû obËas ponorkov· nemoc?ì

Sl·vek Boura: ÑAbych se p¯iznal, nem·m takovÈ oznaËenÌ r·d. Asi v kaûdÈm dlouhodobÈm
vztahu se takov˝ stav m˘ûe objevit. Z·leûÌ vöak na tom, jak se k tomu ËlovÏk postavÌÖì.

Redakce Novin »K: ÑUmÌte se proti tomu br·nit?ì
Sl·vek Boura: ÑTo je ot·zka spÌöe pro MarkÈtu. VÏtöinou je to ona, kdo v takovÈm p¯ÌpadÏ k¯iËÌ,

i kdyû v poslednÌm Ëase i j·Ö Ale nakonec si ËlovÏk uvÏdomÌ, ûe se jedn· o malichernost, kv˘li nÌû
je zbyteËnÈ se rozËilovat. M·me spolu dceru Ag·tu a tolik rozdÏlanÈ pr·ce, k tomu d˘m s tÌm
kouskem hlÌny, tak co jinÈho ̄ eöit?! KromÏ toho n·m to furt dob¯e fungujeÖì. (SmÌch)

Redakce Novin »K: ÑRealizujete i internetov˝ projekt Peprnet.cz. Jak V·m tato pr·ce sedÌ?ì
Sl·vek Boura: ÑV tuto chvÌli je to projekt na p˘l cesty. Jelikoû jsem si ho vymyslel, p¯esnÏ vÌm,

jak m· dopadnout. A jestli dopadne dob¯e? SnaûÌm se pro to udÏlat maximum. Zast·v·m takovou
filozofii, ûe i kdyby nÏco dopadlo jen opticky öpatnÏ, je to vûdycky cesta k tomu nejlepöÌmuÖì.

Redakce Novin »K: ÑHodnÏ lidÌ V·s dodnes spojuje se SnÌdanÌ s Novou a nemÈnÏ oblÌbenou
televiznÌ seznamkou Rande. Jak na nÏ vzpomÌn·te?ì

Sl·vek Boura: ÑI po tÏch letech, v dobrÈm. Oba po¯ady jsme dÏlali s nadöenÌm. Vöude byla zn·t
radost z tvorby. Nikdo n·m tam neölapal na paty a ne¯Ìkal, to vyökrtnÏte, nem·me dost penÏzÖì.

Redakce Novin »K: ÑModerujete, hrajete, zpÌv·teÖ Pro nÏkoho m˘ûete b˝t neËiteln .̋ »Ìm tedy
v˘bec jste?ì

Sl·vek Boura: ÑNa tuto klasickou novin·¯skou ot·zku r·d odpovÌm. Je nutnÈ po¯·d nÏkoho
nÏkam za¯azovat? M·m-li nap¯Ìklad talent na skl·d·nÌ muziky, text˘ nebo ̄ eknÏme na moderov·nÌ,
proË bych je nemohl realizovatÖ Up¯ÌmnÏ ̄ eËeno, kaûd˝ div·k Ëi posluchaË si V·s stejnÏ vyhodnotÌ
podle svÈho. K tomu ho nemusÌte ani nav·dÏt. J· prostÏ dÏl·m jen to, co mÏ bavÌ a co t¯eba dÏl·m
dob¯e. To je pro mÏ d˘leûitÏjöÌÖì.                 Text a foto: Otto Lokaj
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ZPRA AVOD JZPRAVODAJ ..........

PŘÍLOHA NOVIN ČERVENÉHO KŘÍŽE č. 2/2007

Když se ekne slovo „Vánoce“, v tšin  lidi ek se vybaví cukroví,
strome ek a pohoda. U nás na spolku, když se ekne „Vánoce v
Lomech“ , vybaví se nám všem super akci ka  .
Páte ní podve er a sobotní ráno bylo pracovní. U ili jsme se zacházet
s ambuvakem  a probírali jsme novinky ve sm rnicích. Po prosb
našich „mla och “ jsem uskute nili (ne)plánované zásahy, všichni si
z nich odnesli pár zkušeností, které se vždy hodí .
Poté už následovalo jenom hodn  pohody a spousta srandy. Skupin-

Na svatého Martina se mnohde slavívalo posvícení. Sešli se p átelé,
jedlo se, pilo, vypráv lo a lidem spolu bylo dob e. Pohodové chvíle
s kamarády, ledas ím dobrým k ochutnávání i mnohým zajímavým
k poznávání prožili nedávno i zrakov  postižení ze severních ech
v už tradi ním doprovodu len  Mládeže eského erveného k íže .

ást . - Víno
V sobotu . listopadu krátce po desáté jste mohli naši osmnácti len-
nou skupinu zastihnout v Národním zem d lském muzeu v Praze na
Letné. Od ervna je zde otev ena expozice historie p stování vinné
révy a výroby vína. K prohlídce hmatem bylo tentokrát mén  exponá-
t , než p i obdobné jarní výstav , která p edstavovala pivovarnictví.
Mohli jsme si osahat jen n kolik nástroj , užívaných p i p stování a
sklizni révy a zajímavá za ízení
k pln ní vína do lahví. Ostatní p ed-
m ty byly ve vitrínách a bylo na na-
šich pr vodcích, jak nám je p iblíží.
Hmat byl tedy tentokrát ochuzen.
Zato sluch, ich a hlavn  chu  si p i-
šly na své. Sou ástí prohlídky byla
totiž prezentace Svatomartinských
vín z ji•ní Moravy.
Jde o znovuvzk íšenou tradici, podle
níž si vina i nesm li novým, mladým,
již jiskrným vínem p i uknout d ív,
než na svátek sv. Martina. A nem že
to být víno ledajaké. Jako Svatomar-
tinské se ozna uje jen n kolik vybra-
ných odr d, nápoj musí spl ovat i
další p ísná kritéria. Vše posuzuje od-
borná komise, která pak vybraným vín m ud lí známku Svatomartin-
ské. Najdete-li tedy v t chto dnech ve vinotékách nebo vybraných
obchodech láhev ozna enou jezdcem na bílém koni v erveném poli,
v zte, že jde o jedno z nejlepších letošních mladých vín z eských a
moravských vinic, obdobu francouzského Beaujolais ( ti božolé). My
m li možnost n kolik vzork  ochutnat a od vedoucího pobo ky Ze-
m d lského muzea ve Valticích se dozv d t adu zajímavostí.
K p íjemné pohod  zn ly z reproduktoru moravské písni ky, takže
m l lov k brzy pocit, že sedí v útulném sklípku.

as je ale neúprosný. Po necelých t ech hodinách jsme se museli
rozlou it, rozd lit se podle zájm  na dv  party a sp chat za dalším
programem.

ást 2. - Perníky
St edo eské muzeum v Roztokách u Prahy p ipravilo zajímavou ex-
pozici „Tvary a v n  perníku“, kterou si p edevším ženská ást vý-
pravy necht la nechat ujít. Taková exkurze se ale musí domlouvat
dop edu, a protože n kte í d íve p ihlášení onemocn li, p ibrali jsme
do skupiny i pár kamarád , kte í se o naší výprav  dozv d li díky
informaci v elektronické konferenci Inpora.
Sálek v prvním pat e roztockého zámku na nás dýchl v ní už skoro
váno ní. Kolem velkého stolu s n kolika vály se tísnili malí i velcí
návšt vníci, kte í si cht li vlastnoru n  vyrobit dekorativní perní ek.
Ti nejmenší si museli vylézt na stoli ky, aby na vál dosáhly. Ale ve
svém úsilí si nijak nezadali s dosp lými, pe liv  vtla ovali asi 4 mili-
metry silný plát t sta do vymašt né, jemn  vy ezávané formy. Mohli

si vybrat mezi rybi kami, srdí kem, zvon-
kem a hv zdi kou. Aby v t st  nebyly d l-
ky po prstech, uhlazovalo se jednoduchou
pom ckou - pingpongovým mí kem. Pak
bylo t eba t sto vyklopit, pe liv  o íznout
a p esunout na plech. P i tom ochotn  po-
máhaly zkušené perníká ky. Když byl
plech plný, p enesly jej do elektrické trou-
by, a asi za 20 minut jste si už mohli odná-
šet originální ozd bku na stromek.
Než se perníky upe ou, m žeme si pro-
hlédnout výstavu: Protože organizáto i
mysleli na to, že ji budou navšt vovat i
zrakov  postižení, byla vybavena vodící-
mi lištami kolem výstavních stol , popis-
kami v bodovém písmu i zv tšeném er-
notisku a samoz ejm  bylo možno adu

exponát  si osahat. Šlo o krásn  vy ezávané formy ve tvaru koník ,
jelen , dam v krinolínách, našli jste tu koší ek, fajfku, šaška i mimin-
ko v kolíbce. Upe ené perníky na ošatkách nám pak prozradily, jaká
vo avá krása z t ch nádherných forem vznikla. P i vzpomínce
na neur ité tvary, pomalované cukrovými polevami k iklavých barev,
které m žete koupit na dnešních tržištích, lov k zalituje, že tohle
p vodní perníká ské emeslo p etrvává jen díky nadšenc m v muzeích
a skanzenech.
Z výkladu paní doktorky Kube kové jsme se dozv d li hodn  o his-
torii perníká ského emesla a o symbolice jednotlivých tvar . Na
záv r prohlídky nás ekal malý testík - ur it podle v n , p ípadn
podle hmatu, ko ení, které do tohoto pe iva pat í. Mnozí se divili, že

V¡NOCE V LOMECH
ka odvážných se vydala na pr zkum okolí, ostatní šet ili síly na ve er
a nebo hráli r zné hry. Ke každým Vánoc m pat í p ekvapení, stro-
me ek, dárky a  ani na tohle jsme nezapomn li. Po váno ní ve e i
(rybi ce a bramborách) na nás ekalo p ekvapení - švédský st l - a
váno ní p ípitek  a potom už huráááá na další ást ve era - dáre ky,
které se všem líbily. Potom už se jen slavilo……..

Lenka Michalcová
OSM Jind ich v Hradec

SVATOMARTINSK› VÕKEND anebo p¯ÌspÏvek z LitomÏ¯ic
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Ochutn·vka z†mezin·rodnÌho pr·zdninovÈho kempu anebo nÏco na dobrou noc

BULHARSKO
O TÿECH BRATRECH A ZLAT…M JABLKU

krom  sko ice, badyánu, nového ko ení, fenyklu, h ebí ku, koriandru
a zázvoru našli i pep . A p itom perník prý své eské jméno dostal
práv  od tohoto kdysi vzácného ko ení.
Zatímco ženy obdivovaly roztomilé tvary forem a sd lovaly si zku-
šenosti s vlastními pokusy o pe ení váno ních perní k , mužské p i-
tahoval ezbá ský st l, u n jž pan Ji í Rücker vyráb l repliku staré
formy s podobou šaška. Zachra uje tak um ní dávných ezbá , je-
jichž díla už poznamenal zub asu. A že p i tom musí být úžasn

zru ný a trp livý poznáte z toho, že výroba jedné takové formy prý
trvá asi 5 hodin. Pan Rücker je autorem tém  všech 30 exponát , na
které jsme si mohli sáhnout, i formi ek, používaných návšt vníky p i
vytvá ení vlastních perní k .

A jak je to s p ístupem vodicích ps ? Do Zem d lského muzea bez
problém , v Roztokách svého chlupá e odložíte v útulném návšt v-
nickém centru, kde bude d lat spole nost paní pokladní.

V sobotu dopoledne bylo v plánu d lat kem-
pová tri ka, ale nevyda ilo se po así pro práci
venku, takže jsme zm nili kreativní program
za jiný stejného
rázu. Vyráb li jsme
náramky, lapa e
zlých sn , korálky
z keramiky a malova-
li mandaly pro uklid-
n ní duše. Každý si
n co našel, vzpomn l
na svého sv ence,
pro kterého byl Taj-
ným p ítelem, a n co
mu vyrobil. Odpo-
ledne se našt stí ud -
lalo krásn , tedy spíš lépe, a mohli jsme jet
op t do Dob íše, kde jsme vyfasovali mapku
m ste ka do každé skupiny, svázali nás do
dvojic za záp stí a úkolem bylo u každého
z devíti bod  na map  ud lat n jakou „crazy“
fotku a mezitím rozdávat ervené stužky a
n jaké materiály. N které fotky se da ily, jiné
ne, n které byly šílené a n které odvážné.
Všichni se skv le bavili a mají dost veselé zá-
žitky. Veselí však touto akcí neskon ilo. e-
kal nás další kulturní ve er, tentokrát my eši,
Polky a Švýcarky. Polsko se Švýcarskem m li
p ipravené skromné p esto zajímavé specia-
litky a eská republika, protože m la velkou
výhodu domácího prost edí, se rozšoupla.

Naše „tablo“ se skládalo z jednoho stolu pl-
ného leták  ze zajímavých míst z tuzemska,
druhá ást (pozd ji nejoblíben jší) m la místo

ubrusu eskou vlajku a
ve dvou p lobloucích
vyrovnané eské skv -
lé lihoviny.Uprost ed
celého našeho dlouhé-
ho stolu jsme vyráb li
jednohubky (kdo by
ekl, že jsou pro nás

docela typické?) a na
posledních dvou sto-
lech jsme nabízeli nej-
r zn jší sladkosti a sla-

nosti, chipsy, Student-
skou okoládu, Karlo-
varské oplatky a další
naše lah dky. Prost
radost pohled t. Další
naší aktivitou bylo na-
u it je Kdyby byl Ba-
vorov a k tomu polku
a taky n co p eklad .
„Jedno pivo, prosím“
bylo zbyte né, to už
v tšina um la, ale novinkou bylo „Necht la
bys strávit dnešní noc v mém pokoji?“. Ne-
ptejte se, kdo to vymyslel, já Št pána neprásk-
nu. Ten den slavil Joseph z Kypru narozeniny,

dvacáté, a uznejte, že to musel oslavit. Bylo
veselo až do no ních hodin.
V ned li dopoledne jsme našt stí mohli rela-
xovat až do ob da. Všem p išlo volno vhod.
N kte í ú astníci plánovali návšt vu mše
v kostelíku v nedalekém Obo išti, ale pot eba
spánku byla nakonec siln jší. Po ob d  a dal-
ším odpo inku jsme m li velice zajímavou ná-
všt vu - fotografa Honzu Šibíka a Martinu
Zikmundovou, která pracovala na Ukrajin
s HIV pozitivními lidmi. Honza tam jel fotit a
ob ma se tam velice zalíbilo. Ne tedy, že by
tam bylo krásn , ale že tam byla velmi silná
atmosféra. Jejich vypráv ní o tamní situaci a
n které fotky nám kolikrát braly dech. Pro nás

byla výhoda, že mluvili
esky, takže jsme jim

rozum li vše. Ostatním
to do angli tiny p eklá-
dala teamerka V rka.
Plni dojm  z Ukrajiny
jsme ve er skoukli do-
kumentární film o ženách
v Africe, které se snaží
ešit problémy spojené

s HIV / AIDS. Mn  se
líbil a zdál se mi velmi

motiva ní. Tato ve erní odpo inková aktivita
nám šet ila síly na nadcházející den, kdy nás
ekal celodenní výlet do P íbrami, do Hornic-

kého muzea.

Seri·l o mezin·rodnÌm kempu M»»K v†Obo¯iöti u Dob¯Ìöe 2. Ë·st
SUMMER CAMP 2006

Bylo, nebylo, byla jednou jedna žena a ta m la t i syny. V jejich zahrad
stálá jablo , na které jednou za rok vyrostlo zlaté jablko. Pokaždé když
jablko dozrálo, snesla se z oblohy nestv ra zvaná Hala.
Synové se rozhodli, že jablko zachrání. Starší i prost ední syn ale
neusp li, a tak bylo jablko zachrán no až t etí rok nejmladším ze
syn , kterému se poda ilo vážn  zranit Halu.
Nejmladší syn dal zlaté jablko své matce a spole n  se svými bratry
se vydal najít doup  mohutné Haly. Šli po krvavých stopách Haly, až
došli k obrovské jám , na jejíž dno nemohli ani dohlédnout. První dva
brat i se nedokázali spustit až na dno jámy, protože se báli. Ale t etí
syn se spustil až na samé dno jámy a objevil palác pat ící Hale. P ed
palácem si hrály t i princezny. Dv  z nich m ly zlatá jablka, ale ta
t etí, nejkrásn jší m la oby ejné jablko. I p es varování princezen
vstoupil nejmladší ze syn  do paláce a zabil p íšernou Halu.

Nejmladší synek dovedl princezny k východu na zemský po-
vrch. Jeho brat i vytáhli na povrch první dv  princezny. Ta
nejmadší z stala dole spole n  s nejmladším synkem. Ten prin-
cezn  pov d l, že se bojí, že až brat i na povrchu uvidí její
krásu, že si ji odnesou a jeho nechají podzemí. Princezna mu
dala kouzelný prsten a ekla: “Až se o m  budou tví brat i prát,
eknu jim, že si vezmu jen toho, kdo mi p inese samorostlé

šaty. Ale takové šaty m že vyrobit jen ten, kdo má tento prs-
ten.”
Nanešt stí ho brat i nechali v podzemí a on se propadl ješt  hloub ji.
M l p ed sebou dv  cesty – jednu za bílým a jednu za erným bera-
nem. Bílý beran by ho dovedl na zemský povrch, zatímco erný
beran by ho zavedl ješt  hloub ji do podsv tí. Nanešt stí se vydal za
erným beranem...
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