
Minule byla řeč o principu neutrality, 
který spolu s principem nezávislosti, které-
mu se budeme věnovat dnes, tvoří dvojici 
principů zaručujících naplnění principů 
ústředních.

Princip nezávislosti zní: Mezinárodní 
hnutí ČK&ČP je nezávislé. Národní společ-
nosti pomáhají veřejné správě při zabezpe-
čování humanitární činnosti a řídí se plat-
nými zákony dané země. Současně si však 
zachovávají nezávislost, která jim umožní 
za všech okolností jednat podle zásad Hnutí 
ČK&ČP.

Princip nezávislosti vychází z přesvěd-
čení, že má-li Červený kříž účinně a bez 
jakékoli nepříznivé diskriminace předchá-
zet nebo aspoň zmírňovat lidské utrpení, 
musí jedině on sám, na základě objektiv-
ního a nezávislého posouzení situace, při-
jmout rozhodnutí o pomoci v každém 
konkrétním případě. To platí pro každou 
složku Hnutí ČK&ČP. 

Pokud by Červený kříž přihlížel k poli-
tické objednávce, řídil se jen veřejným 
míněním či tím, co říkají média a igno-
roval skutečnou potřebu pomoci, mohla 
by být  by jeho pomoc neúčinná nebo 
dokonce škodlivá. Pro musí být nezávislý 
– nezávislý na přání vlád či jiných vnějších 
aktérů, veřejném mínění, mediálních 
tlacích, názorech ostatních huma-
nitárních společností či dokonce 
donorů, pokud by tato přání 
svazovala jeho pomoc, směřovala 
ji k dané skupině osob (vybrané 
podle politických, národních, 
rasových či náboženských hle-
disek) a současně vylučovala 
z pomoci jinou skupinu, jejíž 
potřeba by byla naléhavější.

Pokud jde o nezávislost Mezi-
národního výboru Červeného 
kříže, ta je zakotvena v jeho sta-

tutu, který z rozhodování vylučuje koho-
koli krom svých vlastních členů, tedy oné 
nejvýše 25 členné skupině Švýcarů, kteří 
sami rozhodují o doplnění uvolněných 
míst. Dále je zakotvena zvláštní smlouvou 
se Švýcarskou konfederací, která Výboru 
zaručuje postavení nezávislé na švýcarské 
veřejné moci.

Národní společnosti mnohdy hájí 
nezávislost svého jednání o poznání obtíž-
něji. Jsou, jak říká Statut Hnutí ČK&ČP, 
totiž současně pomocníky státních 
i samosprávných orgánů na poli zdra-
votním, sociálním a humanitárním, jsou 
pomocníky armádní zdravotnické služby. 
Dostávají se tak do mnohem užšího kon-
taktu s veřejnou správou, která je ostatně 
musí oficiálním aktem (zákonem, vládním 
či panovnickým dekretem) právně uznat 
a má mnohdy neodolatelnou zálibu v říze-
ní a kontrolovaní toho, komu eventuálně 
poskytuje finanční příspěvky. 

I zde však mezinárodní společenství 
zmíněným Statutem uznalo, že národ-
ní společnosti mají právo řídit si své 
záležitosti i poskytovat pomoc skutečně 
nezávisle, což se má promítnout i do zmí-
něného vnitrostátního dokumentu uznání 
národní společnosti. 

V mnohých zemích tradičně úřady 
jmenují např. do výkonných rad své před-
stavitele (např. ze zdravotní správy, minis-
terstev obrany či školství), prezidenta 
Amerického ČK jmenuje např. prezident 
USA z osob navržených mu Americkým 
ČK. Toto samo ještě není v rozporu s prin-
cipem nezávislosti, pokud reálně existuje 
možnost, že funkcionáři svobodně zvole-
ní členstvem národní společnosti mohou 
rozhodovat o řízení národní společnosti 
nezávisle na těchto vládních představite-
lích (musí tedy např. počet volených členů 
výkonné rady převážit počet členů jme-
novaných vládou, prezidentu USA musí 
návrh na prezidenta AČK předložit volený 
orgán této národní společnosti apod.). 

Vhodnější je samozřejmě úplné oddě-
lení orgánů Červeného kříže a státu. V řa-
dě zemí projevuje stát svůj vliv na národní 
společnost „neformálně“ – např. tím, že si 
vyhrazuje právo předem posoudit kandi-
dáty do orgánů národní společnosti apod.

Situace, kdy národní společnost či jiná 
složka Hnutí ČK&ČP jednala evidentně 
„na objednávku“ by závažným způsobem 
ohrozila důvěru v pomoc poskytovanou 
Červeným křížem. Zejména v ozbrojených 
konfliktech je třeba úzkostlivě dbát na to, 

aby pomoc Červeného kříže nebyla – ať 
již oprávněně či jen domněle – spojo-

vána s některou stranou konfliktu. 
To by vážně ohrozilo účinnost této 
pomoci či dokonce její příjemce, 
jak jsme o tom hovořili u principu 
neutrality. Neutralita bez nezávis-
losti není totiž možná.

V dalších částech si všimneme 
poslední skupiny principů – prin-
cipů týkajících se organizace a způ-
sobu práce Červeného kříže.

RNDr. Marek Jukl, Ph.D., 
prezident ČČK n
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aKtuality – iNfORmacE

tisKOVÉ zpRáVy ČČK

Tisková zpráva ČČK z 20.3.2011
POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE V LIBYI POSILUJE

V posledních třech týdnech nepokojů 
v Libyi poskytuje Červený kříž a Červený 
půlměsíc pomoc obětem tohoto konfliktu. 
Jde jak o pomoc uprchlíkům do Egypta či 
Tuniska, tak pomoc přímo v místech bojů 
(např. Benghází, Tobrúk, Tripoli, Misaráta, 
Adžabíja a další). Zde je třeba poskytovat 
zdravotní péči zraněným především z řad 
civilního obyvatelstva a pomáhat civilistům 
překonávat humanitární problémy dané 

následky bojů. V těchto dnech došlo ke 
značnému zintenzivnění bojů a zvýšení rizika 
pro civilisty. Mezinárodní výbor Červeného 
kříže sleduje situaci, a jeho 95  pracovníků 
(vč. chirurgů a zdrav. pracovníků) je v kon-
taktu s Libyjským Červeným půlměsícem 
– spolu působí v oblastech zasaženými boji. 
Pomoc Mezinárodního výboru Červeného 
kříže civilním obětem bojů je nyní plánová-
na na (v přepočtu) 450 milionů Kč.

Krom pomoci obětem, podpory libyj-
ských zdravotnických zařízení, návštěv 
zadržených a pátrání po nezvěstných, vyzývá 
Mezinárodní výbor Červeného kříže všechny 
zúčastněné strany – provládní síly, povstalce 
i zahraniční ozbrojené síly – k dodržová-
ní mezinárodního humanitárního práva 
a urgentně jim připomíná pravidla k ochra-
ně civilistů a raněných.

Na pomoc poskytovanou Mezinárod-
ním výborem Červeného kříže a jeho part-
nery je možné přispět prostřednictvím 
sbírkového účtu ČČK

č.ú. 222826/5500, var. s. 888.

Za pochopení děkujeme
O dalším vývoji situace budeme informovat 
na našich webových stránkách.

Dr. Marek Jukl, Ph.D. Dr. Josef Konečný
prezident ČČK  ředitel Úřadu ČČK

www.cervenykriz.eu info@cervenykriz.eu
tel.: 251 104 111

Tiskové zprávy ČČK  z 13. 3. a 7. 4. 2011
POMOC ČERVENÉHO KŘÍŽE JAPONSKU
Zemětřesení o intenzitě až 8,8 st. Richte-
rovy stupnice spojené s vlnami tsunami, 
které v pátek 11.3.2011  ve 14:46 hod. 
zasáhlo Japonsko si dle údajů Mezinárod-
ní federace Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce vyžádalo tisíce mrtvých a eva-
kuaci více než 300.000 osob.
Japonský Červený kříž reagoval okamžitě – 
již během pátku do terénu vyslal 62 záchran-
ných týmů včetně 400 lékařů a zdravotníků. 
V postižených oblastech rozvinul mobilní 
kliniky a zaměřil se také na humanitární 
pomoc (přikrývky, potraviny, voda, léčiva 
apod.), evakuaci a provoz evakuačních cen-
ter ve školách a veřejných budovách. Peču-
je také o evakuované v důsledku možného 
radioaktivního spadu. Do terénu je průběž-

ně nasazováno několik tisíc dobrovolníků 
Japonského ČK, cvičených na pomoc při 
podobných situacích. 
Na portále Pátrací služby Mezinárodního 
výboru Červeného kříže www.familylinks.
icrc.org byla zřízena zvláštní sekce pro pátrání 
po nezvěstných v důsledku této katastrofy.
Český červený kříž shromažďuje finanč-
ní příspěvky na pomoc od jednotlivých 
dárců, institucí, firem, obcí či sdružení a 
průběžně je odesílá přímo Japonskému 
Červenému kříži. Všem dárcům děkuje-
me a sdělujeme, že k dnešnímu dni byly 
již odeslány právě 4.000.000,- Kč. I nadále 
je možné na pomoc poskytovanou složkami 
Červeného kříže přispět nejen prostřednic-
tvím sbírkového účtu ČČK.

č.ú. 222826/5500, var. s. 999,
ale i formou odeslání SMS z mobilního 

telefonu s textem
DMS CCK na telefonní číslo 87777.
Cena DMS je 30,- Kč, na konto ČČK 

bude připsáno 27,- Kč.

Za pochopení děkujeme
O dalším vývoji situace budeme informo-
vat na našich webových stránkách.

Dr. Marek Jukl, Ph.D. Dr. Josef Konečný
prezident ČČK  ředitel Úřadu ČČK

www.cervenykriz.eu info@cervenykriz.eu
tel.: 251 104 111

Dvě  zasedání Výkonné rady ČČK

Dne 5. února 2011 se uskutečnilo 11. zasedá-
ní Výkonné rady ČČK, na kterém byly pro-
jednány a schváleny tato materiály : hlavní 
rozhodčí krajských kol, republikového kola 
a termíny soutěží HMZ v r. 2011, opatření 
k realizaci umoření půjčky od Hessenského 
ČK,  návrh na ustavení pracovní skupiny pro 

strategii krizové připravenosti ČČK, postup 
pro revizi standardů první pomoci, žádosti 
OS ČČK o poskytnutí bezúročných půjček, 
projekt obnovy bydlení 2010 a informace 
o předběžném hospodářském výsledku za rok 
2010. VR ČČK projednala a vzala na vědomí 
kontrolu usnesení z 10. zasedání VR ČČK 
dne 11.12.2010, zprávu o činnosti prezidenta 
ČČK a Úřadu ČČK za období od 11.12.2010, 

přehled aktivit Úřadu ČČK a OS ČČK se 
sdělovacími prostředky, informaci o přípravě 
rozpočtu ČČK na rok 2011, informaci o čer-
pání státních dotací MZ a MV za rok 2010, 
informaci Mládeže ČČK o čerpání státních 
datací za rok 2010, přehled platných vnitř-
ních předpisů ČČK k 31.12.2010 a zprávu ze 
zahraniční služební cesty.        



Noviny Červeného kříže 2/2011

3

12. zasedání Výkonné rady ČČK se konalo 
12. března 2011. Na jednání byla schválena  
příprava Shromáždění delegátů ČČK 21. 
května 2011 v Praze a zprávy, které budou 
předkládány SD ČČK :  zpráva o výsledcích 
činnosti ČČK za rok 2010, zprávy o činnosti 
kolektivních členů ČČK, zpráva o výsledcích 
hospodaření ČČK za rok 2010, plán činnos-

ti ČČK na rok 2011 a návrh rozpočtu ČČK 
na rok 2011.  Dále byly schváleny: příprava 
oslav Světového dne ČK, návrhy na udělení 
vyznamenání ČČK „Za dlouholetou práci“ 
a návrhy na udělení Medaile Alice Masaryko-
vé.  VR ČČK vzala na vědomí kontrolu usne-
sení z 11. zasedání VR ČČK, ze zasedání SD 
ČČK 22.5.2010, zprávu Dozorčí rady ČČK, 

zprávu o činnosti prezidenta ČČK a Úřadu 
ČČK za období od 5.2. do 12.3.2011, infor-
maci o spolupráci se sdělovacími prostředky, 
informaci o přípravě zasedání Komor ČČK 
a usnesení Rady Mládeže republiky.

Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

“Voda, valí se sem voda!!!” křičí malá 
Musaira ze spánku uprostřed noci. Její matka 
Gulnara jí svírá v náručí a snaží se jí uklid-
nit. Šest měsíců po ničivé povodni, která 
zasáhla vesnici  má osmiletá Musaira stále 
noční můry. Pomalu, ale jistě 
ustupují a již nejsou tak časté 
protože čas je vždy ten nejlepší 
faktor při hojení ran. Musaiři-
na matka se účastní programu 
na pomoc traumatizovaným 
dětem, který nabízí Červený 
kříž a Červený půlměsíc v kem-
pu pro vysídlené obyvatele 
v Charsaddě v regionu Khy-
ber Pakhtunkhwa. “Musaira 
byla normální holčička, ale ta 
povodeň jí úplně změnila“ říká 
její matka a přitom dceři něžně 

češe vlasy.  “Voda nám začala vtékat do domu 
během ranních modliteb, když viděla jak se 
valí přes práh začala křičet“ Voda stále stou-
pala když se dostala do výšky, že by se moh-
ly utopit, musely dům opustit. Jejich domek 

uplácaný z hlíny byl během 
pár hodin úplně zničený. Den 
po dni se potloukaly po pří-
buzných, u nikoho nemohli 
zůstat moc dlouho protože 
lidí co přišli o přístřešky bylo 
stále víc a víc. Gulnara se hroz-
ně bála o svou dceru protože 
Musaira byla pořád velmi 
vystrašená a úzkostná. “Kon-
zultovala jsme její stav s něko-
lika lékaři, musela jsme si kvůli 
tomu půjčit peníze, ale stejně 
to moc nepomohlo” říká mat-

ka. Když se rodina přestěhovala před dvěma 
měsíci do kempu začala Musaira trávit hodně 
času v části zřízené OSN určené speciálně pro 
děti. Sem dochází několikrát týdne psycholo-
gové, kteří pracují s traumatickými dětmi jako 
je i Musaira.  “Ráda sem chodím do školy” 
říká stydlivá holčička “Mají tu spoustu věcí na 
hraní, ale mě nejvíc baví kreslení a omalová-
ní.” “ I přesto všechno čím jsme si poslední 
dobrou prošly jsem teď opravdu ráda, že se jí 
vede lépe”  říká Gulnara a zároveň přiznává, že 
její dcera není už tak bystrá jako dřív a ve škola 
má občas problémy. Gulnary největší přání do 
budoucna je nalézt znovu domov, který jim 
voda sebrala a začít žít zase normální život.

10 Února 2011, 
autor Majda Shabbir , IFRC

překlad Linda Sochorová, Úřad ČČK n

Pakistán: Jak vymazat trauma z nevinné mysli

z ČiNNOsti KOlEKtiVNÍcH ČlENŮ ČČK

Již pátý ročník mezinárodních závodů juni-
orů od 14 do 18 let ve vodním záchranném 
sportu Grand Prix Moravie 2011 uspořádala 
Místní skupina VZS ČČK Brno – město ve 
dnech 4. – 6. března 2011 v bazénu TJ Tesla 
Brno – Lesná pod záštitou hejtmana Jihomo-
ravského kraje.  Do závodů se přihlásila česká 
špička a reprezentace z Polska a Belgie.

V sobotním závodě se utkali mladí záchra-
náři v řadě disciplín, z nichž nejzajímavější je 
záchrana pomocí lana, kdy jeden ze soutěžících 
hodí nezatížené lano druhému členu týmu, 
který je ve vodě, a táhne ho jako „oběť“ k cílo-

vému břehu bazénu. V závodu štafety tažení 
modelu si závodníci postupně předávají pade-
sátikilovou figurínu naplněnou vodou. Domá-
cí se mohou pochlubit umístěním tria Ansor-
gová Jana, Kneblová Julie a Kneblová Veronika 
v české TOP 5. Muže zastoupil v české TOP 5 
Filip Rypka na čtvrté příčce. Záchrana pomocí 
lana vylepšila reputaci Brňanů, Veronika Kneb-
lová se Sarou Metelkovou získaly zlato a Filip 
Rypka s Petrem Kunou pak stříbro.

Neděli vévodila královská disciplína AXA 
BROKER SERC což je disciplína, ve které 
se prověřuje schopnost záchranáře reago-
vat na krizovou situaci. Účastníci vbíhají do 
prostoru bazénu jen se základními informa-
cemi a mají 2 minuty na co nejefektivnější 
záchranu tonoucích. V letošním roce připra-
vil manažer této disciplíny Vladan Vlk velmi 
náročnou modelovou situaci, kdy nechal na 
dno bazénu umístit nákladní automobil. 
Úkolem čtyřčlenných týmů pak bylo vypro-
stit tonoucí z kabiny potopeného vozidla. 
Tuto náročnou disciplínu vyhrálo družstvo ze 

Soběslavi – Martin Tlustý, Michal Šrůta, Jan 
Novotný a Tereza Rosolová, na druhém místě 
se umístila polská reprezentace a třetí příčku 

vybojoval domácí tým Brno-město – Julie 
Kneblová, Ivana Hykrdová, Veronika Kneb-
lová a Filip Rypka.

Tento náročný závod byl prvním ze čtyř 
nominačních závodů pro české závodníky na 
Mistrovství Evropy juniorů, které se uskuteční 
začátkem září v dánské Kodani. Ukazuje se, že 
o pět míst v reprezentaci se ještě povede litý 
boj, protože česká juniorská špička je letos vel-
mi vyrovnaná.

Magdalena Křížová 
velitelka PR, www.vzs-brno.cz n 

Nejlepší mladí vodní záchranáři se sjeli do Brna
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Vodní záchranná služba Čes-
kého červeného kříže je občanské 
sdružení, jehož hlavním posláním 

je preventivní a záchranná činnost u vodních 
ploch, příprava a výcvik svých členů, včetně 
dětí a mládeže. 

VZS ČČK pořádá na základě akreditace 
MŠMT kurzy pro Plavčíky – Záchranář III. 
VZS ČČK a Mistry plavčí - Záchranář II. VZS 
ČČK a kursy kvalifikací Záchranář - Hladi-
nová služba a Záchranář  na divoké vodě, má 
vycvičeno a vybaveno 18 záchranných týmů, 
jejichž členové se v roce 2010 zúčastnili 65 
součinnostních cvičení a výcviků a vyjížděli 
na 75 výzev operačních středisek.

VZS ČČK  v roce 2010 registrovala 42 
Místních skupin a v nich 1.575 členů, z toho 
628 dětí a mládeže do 18 let. 

V roce 2010 byla zajišťována hlídková čin-
nost v 52 Stanicích první pomoci VZS ČČK 
u vodních ploch.

V průběhu roku 2010 ošetřili členové VZS 
ČČK celkem 1.450 osob, uskutečnili 310 akcí 
na vodě i na břehu, které přispěly k záchraně 
lidských životů. K záchraně majetku  občanů 
bylo uskutečněno celkem 80 akcí. 

Svou připravenost zdokonalují členové 
VZS ČČK v propracovaném systému škole-
ní a doškolování a při postupových soutěžích, 
které každoročně vrcholí Mistrovstvími repub-

liky jednotlivců, družstev, dětí a mládeže. 
Reprezentace VZS  ČČK se podle možností 
zúčastňuje  mezinárodních závodů a mistrov-
ství, což vyplývá z členství VZS ČČK v mezi-
národní organizaci vodní záchrany – ILS.

Josef Švec, sekretariát VZS ČČK n

Vodní  záchranná  služba  ČČK

V průběhu roku 2010 nedošlo k žád-
ným zásadním změnám ve fungování 
horské služby, celoročně zaměstnává cca 
70 profesionálních záchranářů a 5 admi-
nistrativních pracovníků. Pro jednotlivé 
služby a mimořádné události v horských 
oblastech jsou dále využíváni dobrovolní 

členové Horské služby České republiky, o.s. 
V roce 2010 bylo 420 dobrovolných členů 
HS, 43 čekatelů a 28 lékařů HS. Dále ještě 
32 dobrovolných členů HS je svojí profesí 
lékařem.

Horská služba ČR působí v sedmi 
horských oblastech ČR – Šumava, Kruš-
né hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické 
hory, Jeseníky a Beskydy. V těchto oblas-
tech zejména:
- organizuje a provádí záchranné a pátrací 

akce v horském terénu
- poskytuje první pomoc, zajišťuje trans-

port zraněných a nemocných
- vytváří podmínky pro bezpečnost náv-

štěvníků hor

- zajišťuje provoz záchranných 
a ohlašovacích stanic Horské služ-
by

- provádí instalaci a údržbu výstraž-
ných a informačních zařízení

- vydává a rozšiřuje preventivně-bezpeč-
nostní materiály

- informuje veřejnost o povětrnostních 
a sněhových podmínkách na horách 
a svých opatřeních k zajištění bezpeč-
nosti na horách

- sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou 
statistiku, na základě které provádí roz-
bor příčin úrazů na horách, navrhuje 
a doporučuje opatření k jejímu snížení

- provádí hlídkovou činnost na hřebenech 
hor a na sjezdových tratích, pohotovost-
ní službu na stanicích a domech Horské 
služby a lavinová pozorování.
Služba je zajišťována v 60 lyžařských 

areálech se 495 vleky a přepravní kapacitou 
ve výši 325 tisíc osob za hodinu.

Za zimní sezónu horská služba zasaho-
vala v 6233 případech, což je 7% pokles 
oproti předchozímu roku. Z tohoto počtu 
se jednalo o 37 pátracích akcí, 70 krát byl 
k transportu raněného použit vrtulník. 14 
případů bylo smrtelných.

V letním období zasahovala horská služ-
ba v 983 případech, což je pokles o 6% ve 
srovnání s minulým rokem. Z tohoto počtu 
se jednalo o 21 pátracích akcí, 50 krát byl 
k transportu použit vrtulník. 10 případů 
bylo smrtelných.

Z větších akcí v průběhu roku 2010 
lze uvést záchranné a likvidační práce při 
povodních na Moravě a Liberecku. Zde HS 
odpracovala 2094 hodin a najezdila 4653 
kilometry.

V rámci pátracích akcí za celý rok 
2010 byla HS nasazena 884 hodin 
a najezdila 3410 km.

Mimo záchranných akcí absolvovali 
členové Horské služby několik cvičení 

s ostatními složkami IZS, pořádali meziná-
rodní závody horských služeb,  mezinárodní 
lavinový kurz, letní a zimní školu HS, asisto-
vali u závodů a hromadných akcí v horských 
oblastech, účastnili se mezinárodních cvičení 
a závodů HS v rámci Evropy. Samozřejmos-
tí je také absolvování odborných doškolení 
a přezkoušení všech členů HS včetně fyzic-
kých testů a zdravotních prohlídek.

Na rok 2011 je plánována činnost Hor-
ské služby zhruba ve stejném rozsahu jako 

v roce 2010. V některých případech, vlivem 
výstavby nových lyžařských areálů (např. 
Javorník – Jizerské hory, Kouty – Jeseníky, 
Kyčerka – Beskydy), dojde k rozšíření čin-
nosti HS i na tyto areály.

 
Jiří Brožek, náčelník HS ČR n

O činnosti Horské služby ČR v roce 2010
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Dne 6.1.2011 na slavnostním večeru, 
konaném v Městském divadle Mladá Bole-
slav a pořádaném společností GRENT 
CZ, byly předány sponzorské dary od pana 
MUDr. Raduana Nwelatiho (osobní dar 
pana primátora města Mladé Boleslavi) 
a vedení společnosti GRENT CZ pro Dům 
péče ČČK Mladá Boleslav. Velmi si této 
finanční podpory vážíme. Pevně věříme, že 
tím vyjadřují nejen další podporu našemu 
zařízení, ale i osobní zájem dárců o jeho dal-
ší rozvoj. Darovací šeky na částku 10.000,00 
Kč a 50.000,00 Kč převzal za OS ČČK Mla-
dá Boleslav předseda Oblastní výkonné rady 
pan MUDr. Petr Šmach a ředitelka úřadu 
OS paní Stanislava Šmachová. Oběma dár-

cům zástupci Oblastního spolku ČČK Mla-
dá Boleslav srdečně poděkovali. Finanční 
částka bude využita na plánované vylepšení 
prostředí ve vlastních pokojích, kde klienti 
Domu péče tráví většinu svého času. 

Po této části večera hosté sledovali diva-
delní představení Caveman od autora Roba 

Beckera. Jak tuto hru představuje oficiální 
anotace: Caveman je nejen obhajobou jes-
kynního muže, ale hlavně obhajobou inte-
ligentního humoru. „Obhajoba jeskynního 
muže“ líčí humorné přemýšlení o rozdílech 
mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly 
vyvolávají často nedorozumění. Představení 
pro jednoho herce zcela předčilo očekávání 
všech přítomných a bylo tak příjemným 
vyvrcholením celého večera. 

Panu primátorovi i vedení společnosti 
GRENT CZ ještě jednou vyslovujeme touto 
cestou naše poděkování a těšíme se na další 
spolupráci.

Mgr. Michaela Mittnerová,  
OS ČČK Mladá Boleslav n

Mezinárodní soutěž Horských služeb – Memoriál Jana Messnera a Štefana Spusty
Příjemné jarní počasí provázelo účastníky 

XXXIV. ročníku mezinárodní soutěže Hor-
ských služeb, která se konala ve dnech 31.3. 
– 1.4.2011 ve Špindlerově Mlýně v Krkono-
ších.  Soutěže se zúčastnilo 24 dvoučlenných 
hlídek ze  všech sedmi oblastí Horské služ-
by v České republice a z Polska. První den 
absolvovali soutěžící terénní etapu v délce 24 
km z Medvědína přes Horní Mísečky a Zla-
té návrší zpět do Špindlerova Mlýna. Druhý 
den byl na programu obří slalom ve Spor-
tovním areálu Medvědín na Černé sjezdov-
ce. Součástí bylo ošetření zranění a transport 
zraněného do cíle mezi brankami.

Poháry za nejlepší ošetření od Českého 
červeného kříže získali : 3.místo hlídka č. 
10 Pavel Horký a Jan Jirák z Jizerských hor,  

2. místo hlídka č. 5  Marcin Witek a Andrzej 
Marasek z Polska a na nejvyšším stup-
ni se umístila hlídka č. 13 Karel Kramoliš 
a Roman Glajcar z Horské služby Bedkydy.

Soutěžící byli oceněni v jednotlivých 
disciplínách a obdrželi dary od sponzorů 
soutěže.

I letos účastníci soutěže prokázali, že jsou 
připraveni na vysoké profesionální úrov-
ni. Často jen proto, že se neřídíme jejich 
pokyny, nasazují své životy, aby zachránili 
ty naše, i letošní zima toho byla důkazem. 
Za to jim všem patří naše poděkování.

Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

OKÉNKO dO dĚtsKÉ OdBORNÉ lÉČEBNy V BuKOVaNEcH

Příbramská hudební skupina Ginevra si Vás dovoluje pozvat do 
Divadla A.Dvořáka v  Příbrami na v pořadí již 11 Benefiční koncert, 
který se koná dne 19. dubna  od 19:00 hodin. 

Hudební skupina Ginevra vznikla roku 1997 a svou autorskou 
tvorbou opěvuje českou historii.

Se svými koncertními programy vystupuje nejen po celé republi-
ce ale i v zahraničí. Vydala již pět hudebních titulů. Před 11 lety se 
seznámila s Dětskou odbornou léčebnu v Bukovanech a od té doby ji 
podporuje. Za éru benefičních koncertů předala Dětské léčebně více 
než 300 000 tisíc korun pro potřeby těch nejmenších. Před dvěma 
lety členové skupiny založili občanské sdružení,které pořádá význam-
nou charitativní kulturní akci na Svaté Hoře s názvem ,,Příbramská 
svatohorská šalmaj“. Svými projekty chce vedle našeho zdravotnické-
ho zařízení pomáhat i konkrétním lidem, kteří potřebují na základě 
svého zdravotního handicapu zkvalitnit životní podmínky. 

Budeme velmi potěšeni, pokud si uděláte chvilku času a přijdete 
podpořit nejbližší akci která pomáhá, Benefiční koncert. 

Vedle slov poděkování za Vaši případnou podporu, si navíc do 
svých domovů odnesete  příjemný zážitek s milou vzpomínkou. 

Těšíme  se na Vás!
Za kolektiv léčebny 

DOL Bukovany - Václav Plecitý n

Pozvánka na Benefiční koncert 
19. 4. 2011

z ČiNNOsti Os ČČK

Slavnostní předání sponzorských darů od pana primátora  
MUDr. Nwelatiho a společnosti GRENT CZ
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Počátek roku je vždy věnován přípravě 
Valné hromady a celoročnímu plánu. Všem 
svým členům rozneseme pozvánku na Val-
nou hromadu a zahájíme výběr členských 
známek. Další jarní akcí je Velikonoční 
inspirace, kterou již tradičně pořádáme ve 
spolupráci s DDM Smetanka. O zdobení 
napečených perníčků, malování vajíček, ple-
tení pomlázek a výrobu nevšední dekorace je 
velký zájem mezi dětmi i dospělými. V dub-
nu se náš předseda věnoval dětem z Praktic-
ké školy, které si s velkým zájmem vyzkouše-
ly poskytování první pomoci.

V měsíci květnu  tradičně pořádáme výlet. 
Tentokrát jsme navštívili hrad Grabštejn, 
zříceninu Děvín u Hamru na Jezeře,  Juliinu 
vyhlídku a průrvu Ploučnice. Přestože nás 
počasí ráno odrazovalo svým neutuchajícím 
deštěm, ještě během dopoledne se umoud-
řilo a po zbytek dne nás provázelo sluníčko. 
Přelom května a června jsme věnovali opět 

mládeži. Oslavu MDD jsme spojili s výukou 
první pomoci, výlety do okolí i malou noč-
ní stezkou odvahy. Ubytování nám poskytl 
DDM Cvikováček.

Ani měsíc prázdnin nám však nedopřál 
klidu. Počátkem srpna postihla Českolipsko 
povodeň. Po zjištění skutečného stavu jsme 
se rozhodli zajistit, v rámci svých možností, 
potřebnou pomoc zejména obcím Mařenice 
a Lindava. Ze svých prostředků jsme zakou-
pili kolečko, dodali lopaty, pitnou vodu 
a napekli dobroty nejen pro lidi postižené 
povodněmi,ale i pro jejich zachránce.

Na září jsme naplánovali oslavu 65. výro-
čí naší MS ČČK. Přípravě akce pro širokou 
veřejnost byla věnována mimořádná pozor-
nost (foto č. 1 - pan Špachman jeden z prv-
ních členů MS ČČK Nový Bor, který letos 
22. února oslavil 92. narozeniny).  Akce se 
zúčastnila též posádka sanitky a hasičů se svý-
mi vozy. Vše bylo perfektně připraveno v par-
číku před městským úřadem, ale počasí nám 
nepřálo. Celé odpoledne vydatně pršelo, což 
se bohužel odrazilo na počtu návštěvníků.

V říjnu jsme se vydali na další autobu-
sový výlet, tentokrát do Jabkenic k památ-
níku Bedřicha Smetany (foto č. 2)  a na 
zámek Loučeň. Navštívili jsme též nejníže 
položenou rozhlednu v Čechách – Hru-
bý Jeseník. A přišel listopad. A s ním již 
6.vánoční inspirace, kterou v plném rozsahu 

připravili opět členové místní skupiny ČČK 
ve spolupráci s DDM Smetanka. Návštěv-
nost předčila naše očekávání. Svou návště-
vou nás poctil též nově zvolený starosta Mgr. 
Jaromír Dvořák a dopisovatelka Českolip-
ského deníku.

Rok uplynul jako voda, ale přes veškeré 
úsilí, nemůžeme být zcela spokojeni. Stále se 
nám nedaří získat dobrovolníka pro pravi-
delnou činnost s mládeží, ani zájemce o zís-
kání Osvědčení k provádění školení. Závě-
rem se musím zmínit, že nezapomínáme na 
naše starší občany, pravidelně zasíláme všem 
členům k jejich životnímu výročí gratulace. 
Při dovršení 80.narozenin oslavence navští-
víme osobně s malým dárkem a od 85 let  tak 
činíme pravidelně. Zkrátka, na naše dřívější, 
zpravidla aktivní členy nezapomínáme.

Za MS ČČK Josef Špachman,  
člen představenstva n

Z ČINNOSTI MS ČČK NOVÝ BOR v r. 2010

Zdravoťák
Zdravotnický kroužek, neboli zdravoťák, 

který se koná jednou týdně, vedou svědomi-
tě a ochotně Iveta Holcová a Lenka Adamo-
vá. Členů nemají mnoho, zato všichni jsou 
velice šikovní. Stálými nadšenými členy jsou 
Lukáš Adam, Martin Nedbal, Pavel Vosol-
sobě, Karolína Urbanová a Petra Kolářová. 
Jako do rozjetého vlaku, ve finišující přípra-
vě na soutěž, k nim naskočil Milan Dohnal. 
Soutěž se konala 19.5.2010 v Jindřichově 
Hradci. Jednotlivá družstva byla rozdělena 

do dvou kategorií a plnila na různých stano-
vištích zadané úkoly. Krásným druhým mís-

tem nám jistě soutěžící neudělali ostudu.  Ba 
právě naopak, můžeme být na celé družstvo 
pyšní. Koncem května někteří z nich odje-
li na Okresní studijní středisko do Lomů 
u Kunžaku. Pobyt trval týden a děti se zde 
intenzivně připravovaly na další soutěž, kte-
rá pro ně bude o mnoho těžší, protože tento 
rok vstupují do vyšší kategorie. Budou zde 
nejen nováčky, ale zároveň i nejmladšími 
soutěžícími. Držme jim proto palce a přej-
me štěstí, budou ho jistě potřebovat.

Radka Dohnalová, 
předsedkyně MS ČČK Strmilov n

Dne 7.5 2011 se na Slezskoostravském 
hradě uskuteční již 4. ročník akce Hrad žije 

první pomocí pořádaný Záchranným týmem 
Českého červeného kříže Ostrava. Tak jako 
předchozí ročníky, i letos bude hlavní pro-
gramovou náplní soutěž nezdravotnických 
složek Integrovaného záchranného systému. 
Ta se bude skládat ze stanovišť, která simu-
lují reálné situace. Návštěvníci se také mohou 
těšit na bohatý doprovodný program v podo-
bě statických ukázek záchranářského vybave-
ní a vozidel, dynamických ukázek činnosti 
složek IZS, kynologickou ukázku a pod. 
Všichni přítomní se budou moci naučit, jak 
správně poskytnout první pomoc, zdarma si 

nechat změřit krevní tlak nebo zjistit krevní 
skupinu. Budou také připraveny  preventivní 
stánky Policie ČR, Městské policie Ostrava, 
Českého červeného kříže, Krevního centra 
a mnoho dalších. 

Na akci je vstupné 20 Kč, děti do 15 let 
zdarma.

Více informací na http://www.zachran-
ny-tym.cz/hrad-zije-prvni-pomoci/

Lucie Antošíková, 
Záchranný tým ČČK Ostrava n

Hrad ožije první pomocí
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Z činnosti MS 
ČČK Šťáhlavy

MS ČČK Šťáhlavy z OS ČČK Plzeň 
a sever na své výroční valné hromadě dne 
13.ledna 2011 zhodnotila činnost a hos-
podaření naší skupiny za uplynulý rok. 
Plán byl nejen splněn, ale uskutečnili jsme  
o 2 výstavy více.

Vedeme kroužek Mladého zdravotníka 
na ZŠ Šťáhlavy s výukou první pomoci. 
Hlídka Mladého zdravotníka se zúčastnila 
oblastní soutěže a umístila se na 3. místě. 
Na závěr činnosti kroužku ve školním roce 
pořádáme „Den zdraví a první pomoci“ 
se členy zdravotnického kroužku pro žáky 
základní školy.

Pravidelně během roku provádíme zdra-
votnické zabezpečení sportovních akcí TJ 
Sokol Šťáhlavice.

Naše krojované členky se zúčastnily dva-
krát do roka vítání občánků v obřadní síni 
Obecního úřadu Šťáhlavy.

Na jaře a na podzim jsme uspořádali sběr 
oblečení pro ošacovací středisko OS ČČK 
Plzeň jih a sever.

V lednu jsme uspořádali lékařskou před-
nášku MUDr. Vlastimila Kuldy. V Březnu 
se uskutečnila přednáška s besedou kosme-
tičky a vizážistky na téma „Péče o tělo a pleť“ 
s praktickou ukázkou. V měsíci dubnu byla 
přednáška s besedou psycholožky na téma 
„Co nám pomáhá nebo nepomáhá v dlou-
hodobém vztahu s partnerem“.

Během roku jsme uspořádali 3 výsta-
vy v jídelně AG – produkt, a.s. Šťáhlavy. 
V červnu byla výstava prací ZUŠ Starý Plze-
nec. V říjnu byla výslava obrazů naší členky, 
malířky Mgr. Aleny Hankerové a v prosinci 
výstava betlémů z netradičních materiálů 
a perníkových chaloupek členek Svazu žen 
z Kyšic. Na všech výstavách byla velmi pěk-
ná účast občanů.

Pozornost jsme věnovali sběru léčivých 
rostlin. Celkem bylo odevzdáno 36,41 kg 
léčivých rostlin a 3,70 kg pomerančové kůry 
do nákupny Leros, s.r.o. v Plzni.

Již dlouhodobě pečujeme o hrob akade-
mického malíře chodovského lidu Jaroslava 
Špillara na starém hřbitově ve Šťáhlavech. 

Velmi dobrou spolupráci máme se země-
dělským podnikem AG – Produkt, a.s. Šťáh-
lavy, s obecním úřadem a základní školou 
Šťáhlavy.

Na závěr valné hromady přednesl prak-
tický lékař MUDr.Vlastimil Kulda lékař-
skou přednášku.

Alois Nolč, 
předseda MS ČČČk Šťáhlavy n

Druhý týden v únoru se 20 dětí zúčast-
nilo již tradičního okresního studijního 
střediska v Horní Blatné. 

Program soustředění, které pořádal kar-
lovarský Červený kříž, byl zaměřen na prv-
ní pomoc a záchranu v ohrožení života.

Malé i větší účastníky čekala netradič-
ní a zážitková forma výuky první pomoci. 
Naučili se, jak se chovat v krizových situa-
cích, živelných pohromách, při autoneho-
dách nebo jak se orientovat v terénu. Že to 
děti baví, bylo poznat i z jejich otázek. Zají-
malo je například, jestli je horší úraz hlavy, 
nebo páteře a další věci.

Účastníci soustředění se zkrátka nenudi-
li. Při výuce se používaly simulace reálných 
poranění, jejich pobyt jim navíc zpestřily 
i jiné aktivity, třeba výlety nebo návštěva 
solné jeskyně. Domů tak děti odjížděly 
se zajímavými zážitky a kontakty na nové 
kamarády, ale hlavně se naučily, jak v pří-
padě nouze pomoci druhým.

A co vy, víte, jak poskytnout první 
pomoc?

Věra Sládková, 
ředitelka OS ČČK K. Vary n

Děti se učily zachraňovat životy

Koho zajímá Červený kříž a jeho činnost 
v Karlových Varech, měl v sobotu jedineč-
nou příležitost se s ním seznámit. Známá 
nezisková organizace totiž o víkendu uspo-
řádala Den otevřených dveří, kde si zájemci 
mohli na vlastní kůži vyzkoušet poskytová-
ní první pomoci.

Na Den otevřených dveří přišli bývalí 
kolegové, absolventi kurzů a všichni, kte-
ří karlovarský Červený kříž v jeho činnosti 
podporují. Seznámili se s lektory, maskéry, 
prostředím učeben a s některými výukový-
mi pomůckami. Vyzkoušeli si spolupráci na 
společném projektu Tak trochu jiná první 
pomoc a stali se na chvíli záchranáři, kte-
ří musí improvizovaně poskytnout první 
pomoc a řešit nečekané komplikace

V 15 hodin se návštěvníci dočkali pře-
kvapení. Den otevřených dveří završilo 
taneční vystoupení dětské skupiny Berušky. 

Poté následovala přednáška Drogy a první 
pomoc, jejímž lektorem byl pan Kaňka. 
Vzdělávací akce byla vedena interaktivní 
formou, účastníci se zapojili do výkladu, 
měli prostor pro diskuzi a prezentaci vlast-
ních zkušeností. Důležité informace dostali 
také písemnou formou.

Všichni účastníci navíc obdrželi slevový 
kupon v hodnotě 100 korun, který můžou 
využít na veškeré akce pořádané karlovar-
ským Červeným křížem.

Věra Sládková, ředitelka ÚOS ČČK 
Karlovy Vary n

Červený kříž otevřel dveře zájemcům
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Jak jsme Vás již informovali, na konci 
roku 2009 získal Azylový dům pro matky 
s dětmi ve Svitavách prostřednictvím Ope-
račního programu lidské zdroje a zaměst-
nanost individuální projekt Pardubického 
kraje, financovaný Evropským sociálním 
fondem. Realizace projektu je plánována na  
období 2010 až  2013. 

V loňském roce byl rozpočet čerpán na 
105 %. Azylový dům obdržel pro rok 2010 
finanční prostředky z Evropského sociální-

ho fondu ve výši 945 163,- Kč, úhrady od 
ubytovaných matek činily 205 160,-- Kč 
(byly vyšší než se plánovalo), proto byl roz-
počet čerpán na více jak 100 %. Také byl 
překročen limit lůžkodnů pro rok 2010, 
místo plánovaných 3 200 bylo využito 4 926 
lůžkodnů.

Z peněz Evropského soc. fondu byl hra-
zen nejen běžný provoz azylového domu, 
ale i vybavení jako např. školní tabule pro 
děti, informační vitrína pro matky, chodít-

ko a sedačka pro děti, velká automatická 
pračka, televizní svody pro příjem digi-
tálního signálu, potřeby do kuchyně, PC 
s multifunkčním zařízením a mnoho další-
ho. Konaly se různé akce pro matky a děti, 
např. procházka do přírody s občerstvením, 
výlet za historickými vláčky do Mladějova 
na Moravě, oslava Dětského dne a návštěva 
ZOO v Brně. V azylovém domě také pro-
bíhala canisterapie s fenkou zlatého retrívra. 
Pro letošní rok je plánován výlet do Prahy, 
vycházka k prameni řeky Svitavy a tradičně 
oslava Dne dětí či vítání prázdnin.

Pro rok 2011 je čerpání plánováno cca  
1 008 000,- Kč. Více na www.svitavy.cz/cc-
kriz a na www.esfcr.cz.

Vendula Sezemská, pracovnice pro PR, 
ČČK Svitavy n

Azylový dům pro matky s dětmi ve Svitavách – čerpání dotace  
z Evropského sociálního fondu

V Jičíně 31. 3. 2011
V prvním čtvrtletí roku 2011 se nám 

podařilo zorganizovat akce nejen pro naše kli-
enty, ale i pro veřejnost, neboť naše činnosti 
v Domě na půl cesty nejsou zanedbatelné.

Dne 23. března 2011 od 9.00 do 15.00 
hodin byl Dům na půl cesty Jičín zpřístup-
něn široké veřejnosti. V průběhu otevření 
našeho zařízení mezi nás zavítalo kolem 
20 návštěvníků. Pro každého byl připraven 
balíček s prezentačním materiálem, infor-
mačním letákem a CD domu na půl cesty.

Mezi naše činnosti patří nejen zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostře-
dím, ale i účast na těchto společenských či 
sportovních akcích.

Dne 26. března 2011 byl Klubem čes-
kých turistů Jičín pořádán tradiční 45. ročník 
Pochodu za Rumcajsem. Ani letošní ročník 
klienti domu na půl cesty nevynechali a vyda-
li se zahájit jarní turistickou sezónu na Jičín-
sku. Start účastníků pochodu byl od 6.00 do 
10.00 hod. na  1. nádvoří Valdštejnova zám-
ku. Dle vlastního výběru si  každý zvolil dél-

ku trati a její způsob zvládnutí. Někdo volil 
tradiční trať pro pěší (trasy: 13, 21, 37 a 50 
km), jiný s pokoušel zdolat trať pro cyklisty 
v délce 19, 38, 67 nebo 87 km. Dominan-
tami pochodu byly např. Trosky, Pařez nebo 
Hrubá skála. Cílem bylo vrátit se na „základ-
nu D-e P-e C-éčka“ s diplomem Pochodu za 
Rumcajsem, což se každému podařilo.

V dalším čtvrtletí bychom z kulturních 
a společenských akcí chtěli navštívit např. 
9. dubna Valdštejnské slavnosti na Starých 
Hradech a Veteránem Českým Rájem 3. - 5. 
června 2011.

Jahelková Eva, 
ředitelka Ú OS ČČK Jičín  n

Ohlednutí za I. čtvrtletím v Domě na půl cesty Jičín


