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Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce

VII. – PRINCIP JEDNOTY
Princip jednoty je druhý z trojice
organizačních principů a předposlední
z Principů vůbec. Jeho znění je následující: V každé zemi může být pouze jedna
národní společnost. Musí být otevřena všem
a svou humanitární činnost vyvíjet na celém
území státu.
Rozeberme nyní jednotlivě součásti
tohoto principu.
To, že v každé zemi může působit jen
jedna národní společnost, najdeme již
v rezoluci ustavující mezinárodní konference Červeného kříže r. 1863 a ostatně
princip centralizace byl již v první skupině
Základních principů formulované r.1875.
Požadavek je to přirozený – stát i veřejnost musí mít jediného humanitárního
partnera v rodině Červeného kříže. Opak
by vedl k nežádoucí konkurenci a zmatení veřejnosti. Přesto se ve výjimečných
situacích – např. při občanských válkách, kdy povstalci ovládají část státního
území s cílem vyhlásit vlastní stát nebo
převzít moc ve státě dosavadním – setkáváme s tím, že je ustavena další národní
společnost. Takovou však Mezinárodní
výbor Červeného kříže neuzná – nejméně do chvíle, než dojde k ukončení bojů,
k vyjasnění situace a ovšemže též splnění
podmínek pro uznání národní společnosti
ze strany kandidáta. To
ovšem může trvat i desetiletí. S onou „národní
společností“ jsou samozřejmě udržovány kontakty v rámci Hnutí
ČK&ČP – vždy však
jen takové, které mají
humanitární význam
pro obyvatele území, na
němž je „národní společnost“ ustavena.

Na jakém území může národní společnost působit? Podle podmínek pro uznání národní společností obsažených v čl. 4
Statutu Mezinárodního h nutí ČK&ČP
se termínem „země“ rozumí území suverénního státu, který je navíc účastníkem
alespoň první z Ženevských úmluv. Zde
je jistě zajímavé připomenout, že Palestinský Červený půlměsíc byl uznán Mezinárodním výborem ČK až v r. 2005, a to na
základě výzvy mezinárodního společenství
(ve formě rezoluce Mezinárodní konference ČK&ČP), z čehož lze dovodit, že
státy na Konferenci zastoupené pokládaly
Palestinu za samostatný stát… Naopak,
geograficky blízkým příkladem „neuznané“ národní společnosti je Kosovo.
Řekli jsme, že v každé zemi může působit jen jediná národní společnost. Slovo
jediná zde však má hlubší význam, než
jen vymezení počtu. Myslím se jím to, že
národní společnost musí být centrálně
řízená a organizovaná - tedy jednotná.
Může se samozřejmě dělit na územní sekce (oblastní spolky, místní skupiny), tyto
však nemohou být na „centru“ nezávislé
– centrální orgán společnosti musí mít
pravomoc stanovovat sekcím závazně
úkoly, stanovit jim územní působnost či
určovat jednotně postupy realizace humanitárních činností i spolkových záležitostí a pod.
Volně řečeno, množství
samostatných, nezávislých subjektů, jakýchsi
„dílčích Červených
křížů“ by bylo
s principem jednoty v rozporu. Totéž
se týká eventuálních organizací integrovaných
do národní spo-

lečnosti (kolektivní členství) nebo organizací dceřiných. Vždy musí mít národní
společnost efektivní vliv na jednání všech
entit, vystupujících jako součást Červeného kříže a užívajících jeho znak. Jednotou
se rovněž myslí, jednota navenek, tj. že
pravomoc komunikovat se zahraničními
složka Hnutí ČK&ČP či jinými zahraničními subjekty musí náležet jen ústředí
národní společnosti.
Druhou součástí princip jednoty je
otevřenost – tedy závazek přijímat členy,
zaměstnance či dobrovolníky bez diskriminace, což ostatně souvisí i s principem nestrannosti. Opět dle Podmínek
pro uznání národní společnosti nesmí
být přijímání těchto osob vázáno na rasu,
pohlaví, třídu, náboženství nebo politický
názor. Jistě jste si povšimli, že zde chybí
státní příslušnost. Ano, národní společnosti, jakožto pomocné organizace států,
mohou členství vázat na státní příslušnost (jako je tomu ostatně i v případě
ČČK). Princip jednoty tak požaduje, aby
v národní společnosti mohly být zastoupeny všechny skupiny tvořící společnost
dané země – vždyť i mezi příjemci pomoci
národní společnosti se všechny skupiny
– ať již např. sociální, rasové či náboženské
– nacházejí…
Princip jednoty však neznamená, že by
přijetí za člena muselo být automatické.
To jistě ne. Osoba, která neskýtá záruky,
že bude pro národní společnost přínosem,
osoba, jejíž morální vlastnosti či její minulost by mohly ohrozit dobré jméno národní společnosti, nemůže být za člena přijata
a naopak, člen, který se chová v rozporu
s principy a posláním národní společnosti,
z ní může být vyloučen.
Poslední součástí principu jednoty
je požadavek, aby své humanitár-
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ní poslání plnila národní společnost na
celém státním území. To je zcela přirozené – žádná skupina osob nemůže být
vyloučena z okruhu těch, kterým Červený
kříž pomáhá, neboť by tak nemohl být
naplněn princip humanity… Zde opět
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může vzniknout problém v případě, kdy
stát je jistým způsobem rozdělen, např.
mezi dvě válčící skupiny. Pokud si některá
z nich ustavila svou „národní společnost“,
pak i když tato nemůže být uznána, je
humanitárním imperativem, aby obě spo-

lečnosti spolu udržovaly pracovní kontakty tak, aby pomoc Červeného kříže byla
opravdu poskytována co možná na celém
území státu.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
prezident ČČK n

aktuality – informace

Zasedala
Výkonná rada ČČK
Na svém 14. zasedání dne 24.9.2011
Výkonná rada ČČK projednala a schválila
zaměření projektů ČČK předkládaných na
MZ ČR a MV ČR pro rok 2012, mimořádné udělení zlaté medaile prof. MUDr.
Janského paní Libuši Kociánové z Náchoda,
poskytnutí humanitární pomoci Japonsku
(3.část) a Somálsku z Fondu humanity ČČK,
nový způsob potvrzení úhrady členských příspěvků a nový typ členského průkazu, Směrnici ČČK č. 2/2011 o identifikačním znaku
ČČK, stanovila pověřený OS ČČK pro
hlavní město Prahu: OS ČČK Praha 9, řešila
stížnost OS ČČK Rychnov n./Kněžnou na
pověřený OS ČČK Hradec Králové a řadu
informačních zpráv vzala na vědomí.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

Finanční dar pro Japonsko
Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota darovala Českému červenému kříži
250 000,- Kč pro Japonsko, postižené

přírodní katastrofou. Podle přání dárce
byl předem kontaktován Japonský červený kříž, který informoval, že darovaná částka bude použita pro distribuční

komisi místních úřadů v prefekturách
zasažených zemětřesením k rozdělení
v hotovosti přímo postiženým občanům.
Darovací smlouvu podepsali dne 1. září
2011 za dárce Ing. Jaroslav Říšský, předseda správní rady a Ing. Jiří Koutný, člen
správní rady a za obdarovaný Český červený kříž RNDr. Josef Konečný, ředitel
Úřadu Českého červeného kříže, který za
velkorysý dar poděkoval.
V neformální besedě se zástupci dárce
zajímali o další aktivity Českého červeného
kříže, které jim podal ředitel Úřadu ČČK.
Předseda správní rady je příznivcem ČČK
a dárcem krve. Na závěr setkání obdržel
ředitel Úřadu ČČK symbolický šek.
JUDr. Jiří Zapletal, Úřad ČČK n

Darovat svoji krev chtěla
i oblíbená herečka Iva Pazderková, na svůj odběr se těšila a strach
určitě neměla. Bohužel se po odebrání vzorku krve a konzultaci
s paní doktorkou dozvěděla, že se
dnes k ostatním dárcům nepřidá.
„Mrzí mě to, protože když mám
čas, ráda podpořím dobrou věc
a darovat krev je přirozená lidská
záležitost. Nic nestojí a pomůže
druhým,“ řekla Iva smutně. I když
se tedy nemohla přidat k ostatním
dárcům, kteří dohromady darovali „pár“ litrů krve, podívala se alespoň s dalšími zvídavými jedinci,
jak se z jejího vzorku krve zjišťuje
krevní skupina.

Známé tváře darovaly krev
Pozvání k srpnovému bezpříspěvkovému odběru krve organizovanému ve Fakultní Thomayerově nemocnici tentokráte přijala pozvání moderátorka Karla Mráčková, herečka Iva Pazderková, modelka
Lucie Smatanová a nechyběli ani zkušení a pravidelní dárci Petr Vágner, Míra Hejda, Zora Kepková a Eva Čerešňáková.
Pravidelní dárci krve i prvodárci se společně odhodlali jít darovat
krev a podpořit ve spolupráci s Českým červeným křížem dobrou
věc. „Přišla jsem darovat krev poprvé. Je pravda, že jsem se k odběru už dlouho odhodlávala, ale pracovní i rodičovské povinnosti jsou
na denním pořádku, takže
jsem ráda, že mi to dnes
konečně vyšlo,“ uvedla
Karla Mráčková, která
sice měla z odběru obavy, ale nakonec zjistila, že
odběr nebolí a s úsměvem
a spokojeností odcházela
z odběrové místnosti.

Mgr. Miroslava Jirůtková,
vedoucí programového oddělení
Úřadu ČČK n
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Praha dětem
Dne 30.8.2011 se uskutečnila na Staroměstském náměstí v Praze akce s názvem
„Praha dětem“, jejíž organizátorem byla
společnost GENESY s.r.o. Tato akce byla
první svého druhu v rámci projektu Bezpečnost dětí a mládeže, jehož tématy jsou
bezpečnost této cílové skupiny v silničním
provozu, při volnočasových aktivitách, dále
ve vazbě na životní prostředí a zdravotní
péče jako součást bezpečného vývoje mládeže. Cílem projektu je oslovit formou
outdoorových akcí širokou veřejnost, především rodiče a jejich děti, a upozornit
opětovně na značná rizika spojená se všemi
typy aktivit dětí a mládeže, ale také zapojit do prevence a boje proti těmto rizikům
organizace a společnosti, které mají k výše
uvedené problematice blízko. Pro návštěvníky akce byl připraven bohatý program,
ve kterém vystoupili například Dáda Patrasová, skupina Maxim Turbulenc, Tři sestry, soubory z dětských domovů a mnoho
dalších protagonistů v čele s Martinem
Dejdarem a Gábinou Partyšovou, kteří
byly v rolích moderátorů. Jedním z patronů akce byl také Český červený kříž, který
reprezentoval na akci Oblastní spolek ČČK
Praha 1. V roli učinkujících se tentokráte
také objevil pan ředitel Úřadu ČČK, kte-
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rý odpovídal na všetečné otázky Martina
Dejdara a dětské hvězdy z OS ČČK Praha
1, které nejdříve v zákulisí pod odborným
dohledem paní Evy Bernatové namaskovaly zranění Gábině Partyšové a posléze
předvedly před zraky návštěvníků akce, jak
perfektně zvládají první pomoc. Prezentační stánek byl od ranních hodin v obležení
dětí i dospělých a disciplíny jako maskování, vyzkoušení si nepřímé srdeční masáže
nebo správné provádění dentální hygieny,
kdy figurantem byl plyšový klokan, byly
pro všechny velkým lákadlem. Záštitu nad
akcí převzal Magistrát hl.m.Prahy, Nadace
Besip, Besip a MŠMT.
Mgr. Miroslava Jirůtková,
vedoucí programového oddělení
Úřadu ČČK n

Představujeme Vám
letošní držitele Medaile Alice
Masarykové - pokračování
JUDr. Jana Lexová
z OS ČČK Plzeň – město a Rokycany

JUDr.Jana Lexová je členkou ČČK od
roku 1960. Je dlouholetou členkou OVR
Plzeň jih + sever a v roce 2009 přestoupila
do OS ČČK Plzeň – město. Na zasedání
České komory ČČK 23.4.2005 byla zvolena předsedkyní České komory a současně
viceprezidentkou ČČK. Od roku 2005 je
členkou Výkonné rady ČČK.
Vratislav Piroutek
z OS ČČK Most

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ

Pohár ČČK nejlepší hlídce soutěže Horské služby
Představitelé ČČK již tradičně předávají pohár hlídce Horské služby, která byla
nejúspěšnější na stanovišti se zraněnými.
Nejinak tomu bylo i na 33. ročníku mezinárodní letní soutěže Horských služeb, který se uskutečnil dne 10. září 2011 v okolí
Nového Města pod Smrkem. Soutěže se
zúčastnily hlídky z České republiky, Polska
a Německa.
Náročná soutěž v délce přes 20 kilometrů vedla po hřebenech Jizerských hor
a mezi Paličníkem (944 m n. m.) a Smrkem (1 124 m n. m.) byla situována časovka s řadou horolezeckých disciplín, jejichž
plnění bylo situováno i na skalní útvary

1

jako jsou Kuří věže či Supí hlava. Cíl časovky a celé soutěže byl na vrcholu rozhledny
na Smrku. Pod rozhlednou na soutěžící

Pan Vratislav Piroutek je členem ČČK
od roku 1962, je velmi aktivní a obětavý
člen, dlouholetý předseda OS ČČK Most
do r. 2009, dosud člen OVR, držitel zlaté
medaile MUDr.Jana Janského za 40 bezplatných odběrů krve. Několik volebních
období – až do roku 2009 byl členem
Shromáždění delegátů ČČK.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

čekalo ošetření dvou zraněných, kteří si
poranění přivodili pádem z výšky. Podle
vyjádření MUDr. Hany Kubinové, lékařky soutěže, byla připravena a simulována
poranění náročnější na ošetření, které bylo


nutné zvládnout v daném časovém limitu.
Náročnost ošetření potvrzuje skutečnost,
že pouze 5 hlídek z celkem 20 soutěžících
zvládlo disciplínu bez bodové ztráty.
Pohár za nejlepší ošetření převzala polská hlídka ve složení Raymund Kondratovicz a Robert Paszczyk (foto č. 1).
Celkovými vítězi 33. ročníku soutěže
se stala domácí hlídka z Jizerských hor ve
složení Jan Jirák a Pavel Horký.
MUDr. Jaroslav Hornych, Úřad ČČK n
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Vodní záchranáři přivážejí dvě medaile ze Španělska
Vodní záchranáři se v termínu od
13. do 20. září 2011 zúčastnili Mistrovství Evropy seniorů ve vodním
záchranném sportu ve španělském Alicante.
O medaile bojovalo celkem 21 zemí. Českou
republiku reprezentovalo 12 vodních záchranářů z místních skupin Brno-město, Neratovice, Praha 15, Soběslav a Brno-střed.

Bronzový tým SERC: (zleva): Martin Tlustý
(SOB), Ivana Hykrdová (BRM), Mgr. Pavel Plavina (Garant sportu VZS ČČK), Jakub Ondrůšek - velitel (BRM), Martin Mácha (P15).

První den byla na programu královská disciplína SERC (Simulovaný
závod schopnosti záchranáře reagovat
na krizovou situaci). Český tým ve složení
Ondrůšek (BRM), Mácha (P15), Tlustý
(SOB) a Hykrdová (BRM) vybojoval bronzovou medaili a dokázal tak sílu českého
týmu v této náročné disciplíně. Pozoruhodné je i to, že velitel týmu Jakub Ondrůšek
(BRM), loni ještě junior, velel i na loňském
juniorském šampionátu našemu týmu v Belgii, kde obsadili v této disciplíně 5. místo.
Bazénové disciplíny přinesly další
radost pro českou výpravu - stříbrnou
medaili v disciplíně Line Throw. Štafeta ve složení Mácha (P15) a Ondrůšek
(BRM) tak navázala na bronzový úspěch
z juniorského mistrovství v dánské Kodani, kde jsme letos získali bronz.
V mořských a plážových disciplínách
si nejlépe vedl Martin Tlustý (SOB), který
v disciplíně Beach Flags skončil na 16. místě,
což bylo naše nejlepší individuální umístění.

Stříbrná medaile - LINE THROW: (zleva):
Česko - Jakub Ondrůšek (BRM), Martin
Mácha (P15), Irsko, Švýcarsko

Martin Mácha (P15) a Jakub Ondrůšek (BRM) se stali nejlepšími Čechy ve
vodním záchranném sportu, kdy dokázali na různých šampionátech vybojovat
3 medaile (1 stříbrná a 2 bronzové).
Celkovými vítězi se stali Italové před
Francouzi a Němci. Naši skončili celkově
na 12. místě a porazili tak Poláky, se kterými svádíme na různých mistrovstvích boj
o lepší umístění.
Mgr. Pavel Plavina,
předseda MS VZS ČČK Brno-město n

okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Pátá ,,Příbramská svatohorská šalmaj“ na pomoc dětem z léčebny v Bukovanech
Ranní historický průvod k přivítání
Arcibiskupa Arnošta z Pardubic vykročil 17. září LP 2011 za nevlídného počasí vzhůru k poutnímu místu Svatá Hora.
Mnozí lidé v ulicích již věděli, že se toho
dne koná slavnost hudby, tance, divadla
a lidových řemesel, která nese název Příbramská svatohorská šalmaj.
Než stačil průvod vystoupat na nádvoří Svaté Hory ,jako když mávnete kouzelným proutkem, přestal hustý déšť a oblaka
se začala pozvolna protrhávat. Jen ti, kteří
se připojili k průvodu, aby již od brzkých
dopoledních hodin mohli sledovat bohatý
program plný hudby, divadel, tance i šermířských soubojů, měli možná zvlhlý oděv. Po
celý den byla pak obloha plná slunce, stejně
jako v letech minulých, a tak se návštěvníci
mohli bavit, pozorovat umění řemeslníků,
či nakupovat pro sebe i své blízké.
Kdo přišel v průběhu dne, určitě se
nenudil. Pro děti byly připraveny ukázky
replik historických zbraní, které si mohly

vyzkoušet, nebo jen potěžkat. Velký zájem
byl i o malování na obličej, ukázku dravců,
pečení perníčků, dlabání dlátem do dřeva,
nebo práci kováře.
U pódia bylo stále plno pozorných
diváků, kteří vystupující odměňovali
velkým potleskem.
Program na obou
pódiích
plynule
navazoval na sebe
a mezi jednotlivými vstupy oba moderátoři
seznamovali diváky nejen s vystupujícími,
ale i s třemi organizacemi, kterým bude
věnován výtěžek ze vstupného. A pokud
Šalmaj splnila vaše očekávání, budeme rádi,
když se při ní společně setkáme zase za rok.
Poutník Hroch obdaroval léčebnu při
Šalmaji
Veliké poděkování patří poutníku Hrochovi za finanční dar pro Dětskou léčebnu
ve výši 50 771,Kč. Dar byl předám při večerním
programu na hlavním pódiu v krásné, avšak těžké
sbírkové
kasičce
a v samých kovových padesátikoru

nách. V konečné cifře figuruje koruna a na
dotaz proč je tam ta koruna ? Hroch odpověděl : ,,Tu korunu našla Jindra na zemi
u stánku“. Logická
a jednoduchá odpověď. Fotografové si
vyfotili předání šeku
a kasičky a Dětská
léčebna za dary ze
,,Šalmaje“
pořídí
nové moderní postele do části ubytovacího prostoru pro naše malé pacienty. Milý
Hrochu, velice Ti děkujeme za Tvé činy
a jsme rádi, že takoví lidé jako Ty jsou
stále mezi námi. (pozn.: k datu 16. 3. 2011
Hroch daroval Dětské léčebně v Bukovanech celkem 81.971,-Kč spolu s darem při
Šalmaji to dělá 133 742,-Kč)
Informace o výtěžku z páté Příbramské svatohorské šalmaje: - rovný třetinový díl pro Dětskou odbornou léčebnu dělal: 58 590,-Kč
Dětská odborná léčebna s úctou
děkujeme občanskému sdružení Ginevra
music za neúnavnou dlouholetou pomoc
potřebným organizacím.
Václav Plecitý, Dětská odborná léčebna
Ch.G.Masarykové v Bukovanech
Foto: Václav Náprstek n
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z činnosti os ččk

Zdravotnické zajištění Mistrovství Evropy v atletice a Colours of Ostrava
Od 11. do 18. července zajišťoval Záchranný tým
ČČK Ostrava dvě nejvýznamnější akce roku v Ostravě
- Mistrovství Evropy v atletice do 23 let
a 10. ročník mezinárodního hudebního
festivalu Colours of Ostrava.
Bylo potřeba domluvit rozsah našich
služeb, oslovit okolní OS ČČK ke spolupráci, vytvořit přesné rozpisy služeb,
připravit materiál, atd. Celkem se sloužilo
8 dní, bylo finálně odslouženo přes 1400
hodin a na zajištění se podílelo 51 zdravotníků, sester, záchranářů a lékařů ČČK.
Služby na atletickém Mistrovství Evropy byly většinou 12-ti hodinové. Kromě

hlavní plochy městského stadionu, kde
byly přítomny 2 hlídky a sanitní vozidlo se
dále sloužilo na cvičné ploše, rozcvičovacím
stadionu, při slavnostním zahájení na Prokešově náměstí, slavnostním zakončení ve
Sportovní hale SAREZA a také byla vyčleněna služba pro případ zranění diváků.

V průběhu celého šampionátu
jsme spolupracovali s lékařským
týmem MUDr. Petra Sikory,
lékaře atletické reprezentace.
Členové našeho týmu se podíleli na ošetření několika desítek úrazů – od drobných
poranění, až po poranění pohybového
aparátu (svalová zranění, zlomeniny, podvrtnutí), interní stavy (epileptický záchvat)
a nemálo kolapsových stavů (především
po závodě 20 km v chůzi). Naši členové
také díky jazykové vybavenosti nejednou
doprovázeli atlety k ošetření do nemocnice, kde s nimi byli po celou dobu ošetření
přítomni. Nebyla to první takto velká akce,
Záchranný tým zajišťuje každoroční mítink
Zlatá Tretra a v roce 2007 jsme zajišťovali
Mistrovství světa v atletice do 17-ti let. Už
nyní se těšíme na další významnou atletickou akci, která by se v Ostravě měla konat
v roce 2014 nebo 2015.
Festival Colours of Ostrava, který se
konal letos podesáté zajišťuje náš tým
pravidelně již několik let. V areálu festivalu jsou zbudovány celkem 3 ošetřovny
– 2 u hlavních pódií a jedna pevná v areálu Slezskoostravského hradu, v době
koncertů vyjíždí zdravotníci i s vozidlem
také na Kostelní scénu. Služba je zajišťována non-stop 24 hodin denně, ve službě
jsou na každém stanovišti 3 zdravotníci
a v nejvytíženějších časech také 2 lékaři.
Zajímavostí letošního ročníku je, že jsme

vzhledem k umístění naše sanitního vozidla na atletice využili spolupráce s Grupou ratownictva Polského červeného kříže
Bialsko-Biala, kteří přijeli svým sanitním
vozem a celou dobu s námi na festivalu
sloužili. Během festivalu bylo ošetřeno

přes 250 osob, od lehkých zranění, přes
kolapsy, otok dýchacích cest, neurologické
stavy až po zajímavá zranění typu pokousání psem či výhřez obratle.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
členům okolních Oblastních spolků
ČČK Opava, Karviná a Frýdek-Místek,
bez jejichž spolupráce bychom obě akce
nemohli personálně zvládnout, partnerům
z Polského červeného kříže Bialsko-Biala
a v neposlední řadě posádkám záchranné
služby a dispečerům Integrovaného bezpečnostního centra MsK s nimiž jsme
během těchto dnů spolupracovali.
BcA.Marek Prášil,
Záchranný tým ČČK Ostrava n

Medaile z Jihomoravského kraje pro členy OS ČČK Brno-město
Dvanáct medailí Jihomoravského kraje předal 13. 9. 2011 v prostorách brněnského sídla Zdravotnické záchranné služby JMK hejtman Michal Hašek. Ocenil
tak dlouholeté obětavé úsilí v oblasti
zabezpečování zdravotnické záchranné
péče v Jihomoravském kraji.
„Chtěl bych jako hejtman poděkovat
za vaši obětavou práci záchranářů – a to
ať už profesionálních nebo těch dobrovolných. Velmi si vážím vašeho nasazení,
jste jedni z mála, kteří jsou v dnešní době
ochotni nasadit vše, co máte k dispozici,
abyste zachraňovali lidské životy a ochraňovali zdraví nás všech. Za to vám patří
velký dík. Já doufám, že se do budoucna
ve spolupráci mezi krajem, zdravotnickou záchrannou službou a také Českým
červeným křížem a dalšími služkami

podaří vám zajistit postupně lepší materiální zázemí a vybavení“ řekl při předávání medailí hejtman Michal Hašek.
Bronzové medaile Jihomoravského
kraje udělil hejtman Michal Hašek předsedovi oblastního spolku ČČK Brnoměsto Bronislavu Hniličkovi a předsedo-

vi MS OS ČČK a členovi HJ Brno-město
Lukáši Pelinkovi

Čestné uznání za dlouholeté obětavé
úsilí v oblasti zabezpečování první pomoci
a zdravotnické péče v rámci Jihomoravského kraje převzala z rukou hejtmana Haška ředitelka OS ČČK Brno-město Ivana
Holásková.
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Kulturní akce a Dům na půl cesty Jičín
Mezi činnosti, které jsou mezi našimi
klienty vyhledávány, patří i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a účast na společenských či sportovních akcích.
V druhém čtvrtletí jsme tak na obří
obrazovce umístěné na Valdštejnově
náměstí mohli společně sledovat zápasy
mistrovství světa v ledním hokeji.
V prvních červnových dnech všichni
využili možnosti zúčastnit se jedné z nejkrásnějších etap veteránských akcí „Veteránem

Svitavští boxeři cedili krev!
Boxeři pod vedením Martina Volfa, trenéra Box Clubu Dynamo Svitavy, cedili
krev, tentokrát mimo ring, a to na hematologicko transfuzním oddělení ve Svitavské
nemocnici. Darování krve proběhlo při pří-

ležitosti Světového dne dárců krve, který
připadá na 14. červen. Boxeři tak navázali
na svitavské volejbalisty, kteří tímto způsobem Světový den dárců krve podpořili již
před dvěma lety. Boxerům za jejich ochotu
stát se dobrovolnými dárci krve jménem
Českého červeného Svitavy velice děkujeme

a přejeme jim úspěšnou sezónu 2011/2012.
Na závěr zbývá položit jen otázku, kteří další
svitavští sportovci naváží na tuto „tradici“?!
Vendula Sezemská,
pracovnice pro publicitu
OS ČČK Svitavy n

Českým rájem“. Akce se setkala u chlapců
s velikým ohlasem, neboť nejstaršími automobily byly dva vozy Ford T z roku 1919
a Dodge Tourer z roku 1924 a českou automobilovou produkci reprezentovaly Laurin
Klement 110 (1927), Praga Mignon (1928)
či Škoda 430 D (1929).
Nelze opomenout ani návštěvu nové
atrakce v MICu na Valdštejnově náměstí
v Jičíně, kterou tvoří překrásné modely
Rumcajse, Manky a ostatních pohádkových bytostí. Společně jsme se s klienty

vrátili do dětského světa a pomocí důmyslných mechanismů jsme mohli uvádět
do pohybu všechny pohádkové postavičky, které vznikly dle návrhu Petra Kováře
a Karla Vostárka ve filmových ateliérech
v Praze na Barrandově.
V našem zařízení se snažíme v maximální míře přizpůsobovat programy (ať
již vzdělávací či kulturně-společenské)
a podchycovat zájmy a záliby klientů,
čímž dochází k smysluplnému využívání
volného času.
Jahelková Eva
ředitelka Úřadu OS ČČK Jičín n

Memoriál Jindřicha Šmause v Rokycanech
Ve čtvrtek 26.5. 2011, se Záchranná
jednotka humanitárního týmu Místní
skupiny ČČK Plzeň město a Rokycany
1 zúčastnila v Rokycanech memoriálu Jindřicha Šmause (na počest dlouholetého
příslušníka záchranného hasičského sboru
v Rokycanech) ve vyprošťovaní zraněných
osob z havarovaných vozidel.

že si naše jednotka toto umístění neudržela.
Druhý zásah, ve kterém jsme mohli ještě
naše umístění vylepšit, byl velice náročný.
Hasiči i samotní rozhodčí uznali, že scénář, se kterým jsme se museli ve spolupráci
s hasiči z Centrální požární stanice v Plzni
na Košutce vypořádat, byl zřejmě nejnáročnější ze všech. Obtížnost úkolu nakonec znamenala, že si naše jednotka již své
umístění nedokázala vylepšit a skončila na
celkovém 7. místě ve svém prvním pokusu ve spolupráci s HZS Boskovice, a dále
na šestém místě ve spolupráci s HZS Plzeň
Košutka. Ve startovním poli čítajícím 10
týmů jsme tak získali 6. a 7. místo.
Závěrem bych si dovolila konstatovat,
že naše záchranná jednotka se může směle
měřit i s profesionály a za své výsledky se
v žádném případě nemusí stydět.

Celkem bylo 10 soutěžních týmů
složených jak z hasičů, tak i ze zdravotníků. Konkurence byla silná. Účastnilo se
7 družstev profesionální Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje, jako osmý
zdravotní tým byla právě naše
záchranná jednotka, což byla
jediná dobrovolná zdravotnická jednotka ve startovním poli.
Naše jednotka byla soupeřem
vskutku rovnocenným. Svým
výkonem se nejprve dostala na
třetí místo mezi zdravotnickými družstvy, a toto umístění si
dlouhou dobu držela. Nakonec
i troška smůly přispěla k tomu,


Za MS ČČK Plzeň
město a Rokycany č.1,
text a foto: Monika Trubačová

Noviny Červeného kříže

90 let od vzniku
ČČK ve Zlíně
Až do konce března 2011 trvaly oslavy
vzniku ČČK ve Zlíně a byly zakončeny
výstavou z historie a činnosti naší organizace. Tato výstava byla 1. března instalována na 25 panelech v sále Baťovy expozice na Krajském úřadu Zlínského kraje,
v dřívějším sídle administrativní budovy
Baťových závodů.
Oslavy započaly 24. listopadu 2010,
právě v měsíci kdy před 90 lety 6/11 1920
vznikl ČK ve Zlíně jehož 1. předsedkyní
byla paní Marie Baťová, manželka Tomáše Bati, zakladatele obuvnického Baťova
impéria. Samotný Tomáš Baťa se stává 2.
předsedou ČK ve Zlíně a to v roce 1927.
Po jeho tragické smrti se od roku 1936
stal předsedou ČK Zlín jeho bratr Jan
Antonín Baťa.
Úryvek z proslovu Tomáše Bati dne 21.
února 1929 ve Zlíně
„….Červený kříž uskutečňuje myšlenku
lidské svépomoci v boji proti onemocněním,
v boji o vyšší zdraví nás všech. Vznešenost této
myšlenky spojila ve spolcích Červeného kříže
občany všech stavů, povolání, vyznání a přesvědčení, protože tato myšlenka je nejdokonalejším vyjádřením lidského společenství.....“
Slavnostního zasedání se zúčastnili předsedové místních skupin OS ČČK
Zlín, kteří obdrželi pamětní list. Tímto
byli obdarování také hosté, hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, primátor Statutárního města Zlína MUDr.
Miroslav Adámek a další. Slavnostní akci
vhodně doplnilo vystoupení hudební skupiny Návraty. Celou vzpomínkovou slavnostní akci provázely informace v médiích
ať už v tisku, televizi či hodinová relace
předsedkyně OVR ČČK Zlín paní Anny
Vařákové v Českém rozhlase Brno.
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Děti kreslily Červený kříž
Na začátku prázdnin nastal čas pro literární a výtvarnou soutěž s názvem Červený

kříž očima dětí. Smyslem soutěže je podporovat děti v přemýšlení o této neziskové
organizaci a zapojit je do diskuze o jejím

poslání. V rámci tématu mohly děti vyjadřovat své představy o činnosti ČK, popsat
své zážitky a jaký smysl a poslání má Červený kříž.
Porota ocenila nejlepší práce a vítězové
všech kategorií získali řadu věcných cen.
Poděkování patří sponzorům, zejména
zástupci ČMSS Jaroslavu Liškovi a firmě
Autodoprava Daniel Sládek.
Věra Sládková,
ředitelka ÚOS ČČK Karlovy Vary n



Výlet do hlavního města


V rámci individuálního projektu Pardubického kraje, který jsme získali na
konci roku 2009, byl realizován další výlet
pro děti a matky z azylového domu.
Dne 18. 8. jsme se vydali do hlavního
města Praha. Prohlídka města začala projížďkou tramvají, kterou jsme projeli centrum města až na Újezd. Ze zastávky Újezd
jsme se vydali k dolní stanici lanové dráhy.
Kvůli dlouhé frontě a velkému teplu jsme
se na Petřín vydali pěšky. Byla to asi nejnáročnější část našeho výletu. Na Petříně
jsme navštívili zrcadlové bludiště a samozřejmě Petřínskou rozhlednu, pohled z ní
se dětem velice líbil.
Z Petřína jsme se vydali na Karlův
most odtud na Staroměstské náměstí, kde
jsme obdivovali orloj. Ze Staroměstského
náměstí jsme šli na Václavské a protože

Úryvek z projevu Dr. Alice Masarykové, první předsedkyně ČSČK, který přednesla na pracovní schůzi spolků ČSČK
z Valašska 15. 10. 1933 ve Zlíně.
„.....Kříž znamená vážnost a bdělost ve
dnech veselí. Kříž znamená klid a veselí ve
dnech chmurných. Kříž znamená víru a sílu
dobra. Dobro bylo, je a bude nakažlivější
než zlo, neboť dobro je život...“
Anna Vařáková, předsedkyně OVR
ČČK Zlín n


jsme chtěli, aby si děti na vlastní kůži
vyzkoušeli jízdu metrem, nasedli jsme
na Můstku na metro a jeli tři stanice až
na Jiřího z Poděbrad, zde jsme vystoupili
a nasedli na metro v opačném směru. Poté
jsme vystoupili ve stanici Muzeum.
Pod sochou sv. Václava jsme udělali
hromadné foto a vydali se do cukrárny
ve Vodičkově ulici. Po sladké odměně
jsme už vyrazili k hlavnímu nádraží. Před
odjezdem jsme strávili hodinu na dětském
hřišti nedaleko nádraží. Zde děti nechali
poslední zbytky svých sil .
Výlet považujeme za velice zdařilý
i počasí nám přálo v příštích letech tento
výlet pravděpodobně zopakujeme.
Vendula Sezemská pracovnice pro publicitu
OS ČČK Svitavy n
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Proč právě Světový den
první pomoci?
Desáté září je Světovým dnem první pomoci. U jeho příležitosti uspořádal
karlovarský Červený
kříž tradiční osvětovou akci nazvanou
Proč právě Světový den
první pomoci? Letos
proběhla symbolicky
11. září, kdy si většina
lidí ve světě připomněla desáté výročí teroristických útoků ve Spojených státech.
Tato akce je stanovena každoročně na
druhou sobotu měsíce září Mezinárodní federací ČK&ČP jako připomenutí
významu a důležitosti předlékařské první
pomoci - základního a nezbytného kroku
k záchraně lidského života.
Letos jsme tento den nabídli zajímavý
program jak pro děti menší i odrostlejší,
tak pro dospělé. Po loňské zkušenosti jsme
do programu zařadili informace o prevenci
dětských úrazů a vybavení domácích lékárniček. O toto téma se nejvíce zajímaly mladé
a nezkušené maminky. Pro děti byly připraveny pořady a soutěže, v nichž bylo největším
lákadlem rozdávání cukrovinek. Na své si
přišli i příznivci historických fotografií Československého a posléze Českého červeného
kříže, a to od jeho vzniku až po současnost.
Věra Sládková,
ředitelka OS ČČK K. Vary
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5. ročník soutěže Bezpečná cesta do školy - školky
Krátce před koncem
prázdnin vyhlásil karlovarský Červený kříž již pátý
ročník výtvarné soutěže
s názvem „Bezpečná cesta
do školy - školky“. Akce,
jež proběhla 29. srpna,
byla určena dětem, kterým
měla připomenout, jak je
důležité dodržovat pravidla silničního provozu.
Uchopení tématu záleželo na každém
dítěti. Myšlenky a nápady zpracované
v obrázcích soutěžících ukázaly, že všichni dobře chápou význam prevence nehod

a ochrany zdraví. Hlavním
cílem soutěže je hravou formou
podnítit zájem dětí, ale také
jim připomenout nebezpečí na
silnicích a ulicích, která hrozí
každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje.
Výtvarná soutěž, na jejíž
vítěze čekaly ceny, se setkala
s nebývalým zájmem. Přesvědčit se o tom může kdokoliv,
kdo zavítá na karlovarský Červený kříž, kde
jsou všechna díla vystavena.
Věra Sládková,
ředitelka OS ČČK K. Vary n

Děti i prarodiče budou umět zachránit život
Ve dnech 11. a 18.7. proběhl v prostorách Oblastního spolku Českého čer-

veného kříže v Prachaticích vzdělávací
seminář První pomoc pro děti, babičky
i dědečky. Děti i dospělí si vyzkoušeli
umělé dýchání, masáž srdce nebo obvazování zlomenin. Semináře proběhly
v rámci činnosti Kontaktního místa pro
seniory U Šedého vlka, jež podporuje
Jihočeský kraj a podnikatelský subjekt
MEMFIS.cz.
Bc. Zuzana Furišová, DiS.,
ředitelka ÚOS ČČK Prachatice n

Cvičení jednotek Sdružení dobrovolných hasičů na Baldě
Ve dnech 16. a 17. 9. 2011 se v rekreačním areálu Balda, v areálu bývalého podniku Čemolen Pomezí a v obci Jedlová usku-

tečnila akce pod názvem Odborná příprava
jednotek SDH obcí předurčených pro plnění
úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva – Balda
2011. Tuto akci pořádal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a účastnilo se
jí celkem deset hasičských jednotek.
Pro hasiče bylo připraveno deset stanovišť. Z toho dvě stanoviště spoluzajištovali
členové humanitární jednotky Českého červeného kříže ve Svitavách. Jednalo se o stanoviště poskytování první pomoci, kde naši
lektoři předávali především své teoretické
znalosti. Český červený kříž tato stanoviště
zabezpečoval také materiálně, a to zapůjčením resuscitačního fantomu a zdravotní
brašny s obvazovým materiálem. Součástí
jednoho stanoviště byl také praktický nácvik
kardiopulmonální resuscitace.

Pro naše lektory tato akce byla velice
příjemným zpestřením. Vše bylo ze strany
hasičů detailně zajištěno a tak se těšíme na
další spolupráci.
Vendula Sezemská
pracovnice pro publicitu
OS ČČK Svitavy
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