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Princip jednoty v praxi
aneb princip územní působnosti
Mezinárodní hnutí Červeného kříže
a Červeného půlměsíce je složitým
organismem, což plyne už z jeho
celosvětového charakteru – vždyť se skládá
z Mezinárodního výboru Červeného kříže,
188 národních společností sdružených
v Mezinárodní federaci ČK&ČP. Sahá tak
od základní organizace té které národní
společnosti až po ženevské ústředí.
To, aby tento kolos čítající kolem 87
milionů členů a dobrovolníků a 300 tisíc
zaměstnanců organizovaných v přibližně
tři čtvrtě milionu organizačních
jednotek různých stupňů a typů mohl
fungovat – tedy opravdu účinně pomáhat
potřebným, musí každý jednotlivec
a každé „organizační soukolí“ respektovat
své vymezené místo: existují proto
principy formulující vztahy mezi již
zmíněným množstvím organizačních
jednotek, určující každé z těchto jednotek
jejich působnost.
Nechci nyní citovat řadu dokumentů či
rezolucí mezinárodních orgánů ČK&ČP,
chci ale, abychom si uvědomili to,
na čem je tato organizace
založena a co známe
i v podmínkách naší národní
společnosti Český červený
kříž. A tím je, stručně řečeno,
princip místní, či chcete-li
územní, působnosti, který
se týká vztahů jak mezi
Mezinárodním výborem,
Mezinárodní federaci a národními společnostmi, tak mezi
složkami těchto společností.
Již princip jednoty, tedy jeden ze sedmi
Základních principů, požaduje vnitřní
jednotu Hnutí ČK&ČP i jednotu vnější
– aby si v očích těch, kterým jsou naše
činnosti určeny, Hnutí ČK&ČP zachovalo
důvěryhodnost, musí vždy vystupovat
jednotně.

Každá organizační jednotka má proto
vymezeno jasně definované, nadřízeným
orgánem určené,
teritorium, přičemž
působnosti organizačních jednotek téhož
druhu a stejného stupně se nesmí překrývat.
Že to není jen „pravidlo slušného
chování“, které, když se nám „nehodí“
můžeme beztrestně porušit, dokazují
např. u národních společností situace, kdy
takové nevítané překrytí, tedy zásah jedné
společnosti do oblasti územní působnosti
druhé, bylo i důvodem k diplomatickým
roztržkám mezi vládami jejich zemí.
Nejde samozřejmě jen o vzdálenou sféru
mezinárodní diplomacie. I v našich
podmínkáchČeskéhočervenéhokřížemusíme
vždy ctít zásadu územní působnosti: každá
místní skupina ČČK operuje jen v okruhu
oblastní výkonnou radou určené obce či její
části a každý oblastní spolek působí v oblasti
spolkové a programové činnosti pouze
a jen na území „svého“ okresu určeného
při registraci Výkonnou radou ČČK,

pověřené OS ČČK pak nezasahují mimo
stanovené kraje. S orgány veřejné správy pak
komunikují tyto subjekty ČČK vždy jen na
jim příslušné úrovni.

Porušení této zásady snižuje věrohodnost
Červeného kříže, vždyť nemůže být
důvěryhodnou organizace, pokud hovoří více ústy k témuž adresátu či jejíž
„buňky“ různého organizačního stupně
komunikují s týmž úřadem či institucí.
Takové jednání poškozuje pak zájmy ČČK
jako celku, poškozuje jeho dobré jméno.
A to nehovořím o tom, že právní úkony
– vystavené certifikáty, uzavřené smlouvy
apod. – učiněné mimo rámec působnosti
té či oné organizační jednotky, mohou být
následně zpochybněny…
Nelze pochybovat o negativním vnímání
Červeného kříže u veřejnosti či úřadů
v případech, kdy např. místní skupina sama
kontaktuje orgány kraje, kdy se pokouší
sama realizovat projekty mimo svou
obec či dokonce mimo okres, nebo když
oblastní spolek sjednává programovou
činnost na krajském úřadě jiného kraje.
Mějme na paměti, že v naší zemi
– stejně jako v každé ze 188 zemí světa
– není několik desítek či stovek nezávislých
„Červených křížů“, ale jen a pouze jedna
jediná právnická osoba Český červený
kříž, mající přirozeně své organizační
jednotky, které se skládají v mozaiku
Červeného kříže u nás a které
dodržují mezinárodně dané
standardy naší světové
organizace. Toto, prosím,
respektujme a jednejme
podle toho nejen v roce
150. výročí Červeného
kříže, ale i nadále.
A mějme na paměti i to, že
opačné jednání škodí nejen
nám, ale v důsledku i těm, kterým
máme za povinnost pomáhat.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.,
prezident ČČK

Noviny Červeného kříže

1/2013

aktuality – informace – TiSKOVÉ ZPRÁVY

přes 72 milionů osob přinuceno opustit domovy
Přes 72 milionů osob, tedy více než
jeden ze sta obyvatel Země, pobývá v tuto
chvíli nedobrovolně mimo
svůj domov – uvádí nový
World Disaster Report
IFCR vydaný Mezinárodní federací Červeného kříže
a Červeného půlměsíce.
Nucenou migraci vyvolávají války a násilnosti, katastrofy, politické změny a dokonce i rozsáhlé developerské projekty. Dvacet
milionů z uvedeného množství žije mimo
své domovy již dlouhodobě.
Zpráva konstatuje, že hlavní překážkou poskytování dlouhodobé humanitární podpory těmto velmi zranitelným
lidem je odpor politiků a ostatních občanů k podpoře lidí, kteří museli opustit
své domovy. „Mnoho států se rozhodlo
považovat utrpení nucených migrantů za
cenu, kterou platí za to, že se vyhýbají
řešení obtížných politických otázek ve
vlasti,“ píše se ve Zprávě.

Bekele Geleta, generální tajemník MF
ČK&ČP, říká, že Zpráva poskytuje „praktickou podporu“ pokračujícímu
hlasu Červeného kříže a Červeného půlměsíce, kterým vyzývá vlády zajistit, aby migranti,
bez ohledu na jejich právní
status, měli za všech okolností
přístup k nezbytným potřebám a nutné péči
s respektem k jejich důstojnosti.
„Na mezinárodní konferenci ČK&ČP
s tímto principem vyslovilo souhlas 164
vlád. Jejich hlas pro příslušnou rezoluci byl důležitým krokem, ale jen jedním
z kroků“, řekl Geleta.
„Vlády potřebují přijmout novou politiku a strategii k uznání práv migrantů
a pomoci jim stát se produktivními členy
komunit a nikoli sociálními páriy.“
Zpráva upozorňuje řadu přístupů a politik, které vlády mohou přijmout k minimalizaci celosvětového utrpení nucených
migrantů, včetně více flexibilních forem

občanství, aby bylo zajištěno, že se jim
dostane podpory, že budou moci najít práci,
že se integrují do jejích nových společenství
a k lepší ochraně před zločinem a násilím.
World Disaster Report 2012 je již dvacátým v řadě v posledních dvou dekádách,
kdy se tyto zprávy týkaly etiky pomocných
akcí, opomíjených krizí, veřejného zdraví,
HIV a AIDS a rizik městských oblastí.
Zpráva rovněž obsahuje souhrn informací o katastrofách roku 2011, tento rok
znamenal největší náklady na pomoc za
celou uplynulou dekádu, ale také přinesl
nejméně katastrof za tuto periodu. Celkem došlo k 336 velkým katastrofám a na
zmírnění jejich následků bylo vynaloženo
365,5 miliard US dolarů. Více než polovina této částky směřovala na pomoc po
zemětřesení a vlně tsunami, které zasáhlo
Japonsko v březnu 2011 a způsobilo škodu přes 210 miliard US dolarů.
Tisková zpráva ČČK n

21. a 22. zasedání Výkonné rady ČČK
V závěru loňského roku se konala 2 zasedání VR ČČK. Dne 27. října 2012 byla
projednána žádost o překlenovací úvěr OS
ČČK Teplice, schváleno užití čistého výtěžku veřejné sbírky ČČK – bylo poskytnuto 35
000,- Kč Íránskému Červenému půlměsíci
a 102 424,- Kč na humanitární pomoc do
Sýrie. Byly projednány informace o akcích
ke Světovému dni první pomoci, zprávy ze
zahraničních služebních cest a informace
o vydaných souhlasech s vyhlášením veřejných finančních sbírek OS ČČK Zlín, OS
ČČK Znojmo a OS ČČK Ostrava.

1. prosince 2012 schválila Výkonná
rada plán zasedání VR ČČK, Komor
ČČK a SD ČČK v roce 2013, rámcový
plán činnosti ČČK a zahraničních styků
ČČK, pořadatele krajských kol soutěží
HMZ ČČK v roce 2013, udělení finančních příspěvků z FH ČČK vybraným OS
ČČK za pořádání republikových a ústředních akcí, použití finančních prostředků
získaných fundraisingem na vybudování
úpravny vody v Dětské odborné léčebně Bukovany, návrh Směrnice ČČK č.
4/2012 o humanitárních jednotkách

ČČK a schválen návrh na doplnění přílohy Směrnice ČČK č. 2/2007 o identifikace v ČČK. VR ČČK schválila odklad
splátek 2 půjček OS ČČK Praha 7 za stanovených podmínek a neschválila žádost
o bezúročnou půjčku OS ČČK Nymburk. Byla projednána Směrnice ČČK č.
5/2012 o krizovém řízení v ČČK – po
analýze z ní vyplývajících úkolů bude stanovena její účinnost.
Zdena Kmoníčková,
Úřad ČČK n

Z činnosti KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ

Nejlepší záchranářský
závod široko daleko
Již sedmý ročník mezinárodních
závodů ve vodním záchranném sportu
Grand Prix Moravie pořádá Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Brno-město ve dnech
1. - 3. března 2013 na Městském plaveckém stadionu Za Lužánkami.
Loňský ročník přinesl mnoho změn. Především se závody přesunuly z 25m bazénu na

50m bazén, což umožnilo,
aby se závody mohly řídit
oficiálními pravidly ILSE. Dále došlo k rozšíření závodů o seniorskou kategorii. V letošním roce se tedy na Grand Prix Moravie utkají
junioři (1995 - 1999) a senioři (1987 - 1994).
Také letošní ročník s sebou přináší významnou
změnu - vlastní webové stránky závodu - www.
gpmoravie.cz.
Samotný závod bude probíhat ve třech
dnech. V pátek proběhne disciplína SERC


– simulovaný závod schopnosti záchranáře
reagovat na krizovou situaci. V této disciplíně předvedou závodníci, že jsou opravdovými vodními záchranáři. Budou totiž
postaveni před nastalou krizovou situaci,
o které dopředu nic nebudou vědět, a jejich
úkolem bude tuto situaci efektivně řešit,
a k tomu ji zvládnout v šibeničním limitu
dvou minut. Tato disciplína je považována
za královskou, především kvůli největšímu
přiblížení skutečné práci vodních záchra-
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nářů. V minulých letech již závodníci na
Grand Prix Moravie zažili různé krizové

situace, nicméně loňská byla opravdu unikátní. Organizátoři připravili pro účastníky
letní bouři, když za pomocí obřích ventilátorů rozpohybovali po bazéně plachetnice,
které se následně převrátily. Dále se na hla-
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dině vyskytovalo několik dalších plavidel
a mnoho obětí (figurantů).
V sobotním programu se záchranáři
utkají v pěti individuálních disciplínách,
které určí nejlepší jednotlivce Grand Prix
Moravie 2013. Nejzajímavější disciplínou
je 200 m Super Lifesaver, při které musejí závodníci prokázat svou všestrannost
nejen při plavání, ale také při využívání
záchranných pomůcek.
V neděli se závodníci utkají ve třech
štafetových disciplínách a jedné netradiční individuální. Jedná se o Saving a Manikin by Boat, novinku z loňského roku. Při
této disciplíně musejí závodníci prokázat
své schopnosti při ovládání veslice. Nejzajímavější štafetovou disciplínou je bezpochyby Line Throw. Jedná se o časový
závod, kdy jeden ze dvou soutěžících stáh-

ne a hodí nezatížené lano druhému členu
týmu, který je ve vodě, a táhne ho jako
oběť k cílovému břehu bazénu. V této dis-

ciplíně patří domácí závodníci k těm nejlepším a již přivezli stříbrnou a bronzovou
medaili i z Mistrovství Evropy.
Ondřej Brunn,
velitel PR, MS VZS ČČK Brno-město

okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Diagnostický
přístroj pro
astmatiky - NIOX

účinkům jejich dlouhodobého užívání.
Vyšetření Nioxem nám dále umožní objektivně zhodnotit vliv klimatické léčby na

bami dýchacích cest. Pobyt v solné jeskyni nabízíme v rámci léčebného programu
našim pacientům bezplatně.

zdravotní stav dítěte a redukcí podávaných
léčiv se sníží i náklady na léky po ukončení
pobytu v léčebně.
Vedle tradičních metod monitorování
astmatu - jako sledování příznaků a vyšetřování obstrukce dýchacích cest spirometrií
- slouží vyšetření FENO (Fractional exhaled Nitric Oxide) k odhalení zúžení dýchacích cest zánětlivým procesem. K dosažení
příznivých diagnostických výsledků zdárně
napomáhá vedle klimatické léčby i pravidelný pobyt v solné jeskyni. Jedná se
o ekvivalent přímořské léčby a jako takový
má výrazně pozitivní vliv na zdravotní stav
pacientů s astmatem a chronickými choro-

O  léčebném pobytu se informujte
u svého dětského lékaře nebo na našich
stránkách www.lecebnabukovany.cz

V rámci léčebného programu byl v loňském roce v naší léčebně zaveden diagnostický přístroj na vyšetření hodnot kysličníku dusnatého ve vydechovaném vzduchu
u indikovaných pacientů. Tento přístroj
nám umožňuje přesně stanovit momentální aktivitu probíhajícího chronického
zánětu u astmatiků a následně kontrolovat
vliv klimatické léčby na změny této aktivity. Dle dosažených výsledků můžeme korigovat léčbu léky a předcházet nežádoucím



Ing. Jiří Grűnbauer,
ředitel DOL Bukovany
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Z činnosti os ččk

Pomoc našim
seniorům
Do sociální činnosti Českého červeného
kříže patří poskytování služeb na profesionální úrovni. Oblastní spolek ČČK Prahy
9 je zřizovatelem několika sociálních zařízení a služeb, mezi které patří i domovy pro
seniory. Tato zařízení
poskytují kromě ubytování i zdravotní
a sociální péči, celodenní stravování, fyzioterapii a další odborné
služby. V rámci odborných služeb pomáhá sociální pracovnice při
jednání s úřady, ochranou práv a poskytuje
sociální poradenství.
V domovech se snažíme klientům
pomáhat při zvládání běžných denních
úkonů. Klienti si mohou zvolit způsob,
jakým budou trávit den. Během volného

CESTY KRVE
V  aule Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně se v listopadu sešly stovky studentů na konferenci „Cesty krve“, kterou
pořádal Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín. Výsledkem bylo nejen
informacemi nabyté dopoledne, ale
především přislíbených několik desítek litrů krve pro nemocnice od nových
bezplatných dárců.
Konference byla vyvrcholením celoroční kampaně „Řekni ANO bezplatnému
dárcovství krve“ a jejím cílem bylo mladé
lidi nejen seznámit s touto problemati-

času mohou využít aktivity, které v domovech nabízíme.
Před dvěma lety došlo k rozšíření
Gerocentra „Slunné stáří“ v Harrachovské
ulici, a to o počet 8 lůžek. S potěšením
můžeme oznámit, že dne 12. 11. 2012 ve
14:00 hod. jsme otevřeli odloučené oddělení: Domov pro seniory v Hejnické ulici
v Praze 9 na Střížkově. Slavnostního
zahájení se účastnil
starosta MČ Prahy
9 ing. Jan Jarolím, 1. zástupce
MČ Prahy 9 Mgr.
Tomáš
Portlík,
poslankyně Lenka Kohoutová, senátor Tomáš Kladívko,
ředitel úřadu ČČK RNDr. Josef Konečný,
Mgr. Magdalena Vávrová z oddělení sociální péče Magistrátu hl. m. Prahy a další
zástupci MČ.
Naše nové oddělení má kapacitu 13
lůžek rozmístěných do 4 pokojů, jídelnu,

sociální zařízení a společenskou místnost
s knihovnou.
V případě, že najdeme další vhodné
prostory, jsme připraveni otevřít další centra pro seniory.
Renata Skribucká,
Úřad OS ČČK Praha 9

kou, ale především je motivovat k tomu,
aby se stali pravidelnými dárci. Akce byla
primárně určena pro studenty středních
a vyšších odborných škol, celkem se jich
sešlo 270.
Studenti se dozvěděli mnoho informací nejen obecně o krvi, ale i o samotném dárcovství od primářky Transfuzního oddělení KNTB ve Zlíně MUDr.
Yvetty Stavařové, nepostradatelnost krve
doplnil také MUDr. Tomáš Novotný ze
Zdravotnické záchranné služby Zlín. Se
svými podněty přispěli do diskuze také
zástupce HZS Zlín pprap. Martin Polčák
a zástupce PČR Zlín kpt. Bc. Petr Zetek.
Zkušenosti s dobrovolnickými akcemi
s Fakultou humanitních studií UTB
přednesla její zástupkyně Anna Krátká,
PhD. Posluchači si
mohli také virtuálně
projít „Cestu prvodárce“ pod vedením
Kateřiny Mizerové
a byli seznámeni
s celoroční kampaní
„Řekni ANO bezplatnému dárcovství
krve“ Českého červeného kříže. V České republice bezplat-

ně darují krev pouze tři lidé ze sta, což
pro potřeby naší země nestačí. Neustále
je proto třeba informovat a motivovat
nové potenciální dárce. Český červený
kříž se tomu věnuje již od roku 1920.
Součástí konference bylo také předání
Zlatého kříže III. třídy bezplatnému dárci
za 80 odběrů a vyhlášení I. ročníku soutěže O Studentskou krev. „Věříme, že se
nám z řad studentů podaří motivovat alespoň pár těch, kteří se stanou pravidelnými
dárci, a možná je už za pár let budeme také
oceňovat medailemi,“



říká ředitelka ÚOS ČČK Zlín
– Bc. Michaela Stýblová.
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Akce na podporu dobrovolného dárcovství krve
v Českých Budějovicích
30. října t.r. se pod záštitou náměstkyně
hejtmana Jč. kraje paní Mgr. Ivany Stráské konal v Č. Budějovicích již 7. koncert

–
představení
pro
jihočeské
bezplatné dárce
krve, pořádaný
Nemocnicí ČB,
a.s. a OS ČČK
pro zasloužilé dárce krve z celého
kraje. Pěkná tradice letos pokračovala zdařilým benefičním
představením hry F. R. Čecha „Dívčí válka“ v podání českobudějovického divadelního souboru J. K. Tyl. Všem zainteresova-

ným tímto velmi děkujeme za spolupráci
a podporu.
Hana Vacovská,
ředitelka Úřadu OS ČČK České Budějovice

Daruj krev, zachráníš život...
tentokrát v režii OS ČČK Prachatice
V úterý 18.12.2012 jsme se věnovali
dárcovství krve. V prostorách OS ČČK
Prachatice jsme uspořádali akci určenou
všem dárcům krve i zájemcům a příznivcům dárcovství. Celý den naši pracovníci a členové KDK diskutovali a podávali
informace o dárcovství krve a jeho význa-

mu v dnešním lékařství. Nejčastějším
tématem byly termíny svozových autobusů v roce 2013 a uvolňování dárců ze
zaměstnání.
Text a foto: Zuzana Furišová,
ředitelka ÚOS ČČK Prachatice

Červený kříž na happeningu Malostranského gymnázia
5. místní skupina ČČK Praha 1 vznikla v roce 2009 z původního kroužku
mladých zdravotníků na Malostranském
gymnáziu v Josefské ulici. Proto jsme se
zde 6. prosince 2012 již podruhé zúčastnili tradičního školního happeningu.
Ve druhém podlaží jsme po celý den
předváděli příchozím, jak
poskytovat první pomoc
při bezvědomí se zástavou základních životních
funkcí. Nepřímou masáž
srdce si tentokrát vyzkoušel i ředitel Malostranského gymnázia Mgr. Tomáš
Ledvinka. Jedním z největších lákadel bylo ošetření
amputace horní končetiny,
které naše mladé zdravotnice návštěvníkům předvedly,
včetně realistického maskování a předstíraných emocí.
Odvážnější zájemci si mohli nechat namaskovat pora-

nění přímo na některou ze svých končetin.
Prosinec bývá obdobím předvánočních
setkávání. Proto jsme v pátek 14. prosince uspořádali předvánoční schůzku, na
které naši členové obdrželi mnoho dárků,
a měli také možnost obdarovat své přátele

a kamarády. Ještě předtím jsme ale pomohli připravit tašky pro seniory z 1. místní
skupiny na Hradčanech, které byly seniorům předány další den na tradiční Vánoční
nadílce v sídle našeho OS ČČK Praha 1.
Kvůli namrzlému povrchu chodníků na
nadílku nedorazili zdaleka všichni, ale jen
ti odvážní a za to si v klubovně
mohli i zazpívat.I přes nepřízeň
počasí se nám povedlo balíčky
všem seniorům dodat.
Pokud se chcete naučit první
pomoc a zažít neopakovatelné
zážitky, neváhejte a přijďte na
některou schůzku naší skupiny
dětí a mládeže v úterý od 14:30
do 16:00 v knihovně Malostranského gymnázia, nebo také v naší
klubovně v Koubkově ulici
v pátek od 16 do 18 hodin.
Bc. Šimon Hlinovský,
předseda 5. místní skupiny
OS ČČK Praha 1
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Pietní akt k 95. výročí úmrtí Jaroslava Špillara
MS ČČK Šťáhlavy uspořádala ve spolupráci se Základní školou Šťáhlavy dne
30. listopadu 2012 pietní akt u hrobu
akademického malíře chodského lidu
Jaroslava Špillara na místním hřbitově ve
Šťáhlavech.
Byl pronesen projev o životě a díle akademického malíře a položeny dva věnce se stuhami věnované MS ČČK a základní školou.
Jaroslav Špillar se narodil v Resslově
ulici č. 12 (nyní Nové) v Plzni. Ze Šťáh-

ný hrob. MS ČČK Šťáhlavy, po dohodě
s ředitelkou Západočeské galerie v Plzni,
pečuje o tento hrob již 27 let.
Pietního aktu se zúčastnil starosta
obce Ing. Václav Štětina a položil na hrob
kytici čerstvých květin s trikolórou. Na
závěr pietního aktu poděkoval MS ČČK
za trvalou péči o tento hrob.
lav si vzal za manželku Annu Dolejšovou,
dceru poštmistrové, a mají zde rodin-

Alois Nolč, předseda MS ČČK Šťáhlavy,
OS ČČK Plzeň jih a sever

Z činnosti MS ČČK Šťáhlavy
MS ČČK Šťáhlavy na své výroční valné hromadě v lednu 2013 zhodnotila činnost a hospodaření za uplynulý rok.
Jednání se zúčastnili hosté: Josef Hajšman – ředitel Ú OS ČČK Plzeň - jih
a sever, Ing. Václav Štětina – starosta obce,
Vojtěch Synáč – starosta Sboru dobrovolných hasičů Šťáhlavy, Mgr. Lenka Dianová – ředitelka Základní školy Šťáhlavy.
MS ČČK vede kroužek Mladých zdravotníků na základní škole. V oblastní soutěži se hlídka umístila na 3. místě. Na závěr
školního roku pořádá MS ČČK „Den zdraví

a první pomoci“ se členy kroužku pro všechny žáky základní školy. Dále provádí zdravotnické zabezpečení sportovních akcí TJ Sokol
Šťáhlavice, krojované členky se zúčastní vítání občánků v obřadní síni Obecního úřadu,
dále pořádá sběr oblečení pro ošacovací středisko OS ČČK Plzeň – jih a sever. Ve sběru
léčivých rostlin bylo do nákupny Leros, s.r.o.,
v Plzni odevzdáno 42,64 kg léčivých rostlin
a 5,09 kg pomerančové a citrónové kůry.
V průběhu roku byly uspořádány tři
výstavy. v dubnu to byla velikonoční prodejní výstava, v květnu výstava fotografií

Musíme
si pomáhat

za účelem finanční pomoci vykradenému a
vandalským způsobem zničenému oblastnímu spolku ČČK Karlovy Vary. Na jar-

Na konci loňského roku byla uskutečněna vánoční besídka pořádaná místní
skupinou ČČK Nejdek, kde předali ředitelce oblastního spolku Českého červeného kříže Karlovy Vary dobrovolnou sbírku,
do které mohli lidé přispět na pořádaném
nejdeckém jarmarku. Sbírka byla pořádaná

s názvem „Fotografie nejen ze Šťáhlav“
a v prosinci vánoční prodejní výstavu
s betlémy a vánoční dekorací.
Na závěr valné hromady přednesl
praktický lékař MUDr. Vlastimil Kulda
lékařskou přednášku.
Alois Nolč, předseda MS ČČK Šťáhlavy
marku bylo vybráno celkem 2.500,- Kč,
a tři členové MS ČČK Nejdek přispěli po
500,-. Celkem bylo předáno 4.000,- Kč.
Paní ředitelka byla velice dojatá a nesmírně si váží dané pomoci. Děkujeme tímto
všem, kdo se na této sbírce podíleli a přispěli a také děkujeme MS ČČK Nejdek za
nečekané uspořádání sbírky.
Ing. Michaela Sládková,
OS ČČK Karlovy Vary

Den otevřených dveří na OS ČČK Karlovy Vary
Už tradiční Den otevřených dveří uspořádal 26. ledna karlovarský Červený kříž,
který ho letos spojil s novou kampaní. Jejím cílem bylo upozornit všechny obyvatele našeho města a okolí na možnost zbavit
se nenošeného oblečení jinak, než že skončí v odpadu na skládce. Darované funkční
oblečení pomůže mnoha lidem, obzvlášť
teď, uprostřed zimy.
V rámci dne otevřených dveří hostily
prostory Červeného kříže výstavu soutěž-

ních prací žáků mateřských a základních
škol. Zároveň s ní proběhla pro zájemce
přednáška na téma stále velmi aktuální
- první pomoc při dopravní nehodě, jejíž
praktickou část vedli zkušení zdravotničtí
pracovníci. Všichni zúčastnění pak odcházeli nejen s propagačními předměty, ale
i s tradiční ochutnávkou – karlovarskou
oplatkou.
Ing. Michaela Sládková,
OS ČČK Karlovy Vary
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