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Stopadesáté a sté výročí
inspirací i dnes

Letošní rok je pro celé Mezinárod- vláda se s touto myšlenkou ztotožnila zabývá – právu ženevskému (někdy též
ní hnutí Červeného kříže a Červeného a 9. – 18. srpna 1864 zasedla v Ženevě zvanému právo Červeného kříže).
půlměsíce rokem významným. Byl- konference, jíž se účastnily vládní deleÚzký a pevný vztah mezi Hnutím
li totiž rok loňský rokem 150. výročí gace 16 mocností světa: Francie, Velké ČK&ČP a mezinárodním humanitárvzniku naší organizace a zrodu symbo- Británie, USA, Španělska, Portugalska, ním právem tak byl položen a trvá již
lu červeného kříže na bílém poli, při- Itálie, Belgie, Nizozemí, Dánska, Švéd- zmíněné jeden a půl století. Červený
náší rok letošní výročí na to navazující: ska, Norska, Pruska, Bádenska, Hessen- kříž plní po celou tuto dobu unikátv roce 2014 uplyne 150 let od přijetí ska, Virtemberska a Saska. Uvážíme-li ní roli: je garantem mezinárodního
první z Ženevských úmluv chránících rozsah zámořských držav řady z nich, humanitární práva a iniciátorem jeho
oběti válek. Význam
stálého rozvoje, současně
Nemocní
a
ranění
buďtež
ošetřeni
bez
ohledu
na
státní
příslušnost.
tohoto výročí je nejen
však přímo v terénu napov tom, že ona Úmluva
máhá k jeho aplikaci a ke
zlepšení osudu všech, kteří
o zlepšení osudu ranějsou ozbrojenými konflikty
ných v polních armádách ze dne 22. srpna
postiženi, ať jsou kdekoli
1864 zachránila desítna světě, ať jsou jakékoli
ky milionů životů, ale
příslušnosti, národnosti,
barvy pleti, náboženského
i v tom, že představovala hmatatelný plod
vyznání a podobně. To je
činnosti Červeného
v pravdě dějinné poslání
kříže, který nejen přinaší organizace.
pravil její text, ale
Velkou zkouškou se
vytvořil podmínky pro
právě před 100 lety stala světová válka (tehjejí přijetí, a to pouhý
rok po svém vlastním mezinárodním sešli se zde zástupci drtivé většiny teh- dy ještě bez označení „první“). Šlo
ustavení. Rok 1864 je tedy rokem, kdy dejší světové populace… Předsedou o zkoušku pro Červený kříž a jeho
je splněn i druhý z návrhů obsažených Konference byl H. G. Dufour, člen mechanizmy pomoci, Pátrací služv Dunantově knížce Vzpomínka na Sol- a zakladatel Mezinárodního výboru bu, statisíce neohrožených jedinců
ferino. Mezinárodnímu výbor Červené- ČK, neboť Červený kříž byl švýcarskou v jeho službách na frontě i v zázemí.
ho kříže se podařilo přesvědčit Francii vládou organizací Konference pověřen. I když od svého založení prošel Čer– stále ještě „hlavu světové diplomacie“
První z ženevských úmluv vytvo- vený kříž několika válkami, rozsah
- , aby navrhla švýcarské vládě uspořá- řila základ soudobého mezinárod- této byl zcela mimo dosavadní předdat v Ženevě diplomatickou konferenci ního humanitárního práva a dala stavy jeho členů a zaměstnanců – jak
zabývající se přijetím příslušné úmluvy také název té jeho součásti, která se napsal všem národním společnostem
o zlepšení osudu raněných. Švýcarská ochranou obětí ozbrojených konfliktů Mezinárodní výbor už 15. srpna 1914

Noviny Červeného kříže
„od nynějška jsou Červené kříže povolány k intensivní činnosti, jako neprováděly od svého počátku.“ Během první
světové války zřídil Červený kříž více
než 11.000 nemocnic s téměř milionem lůžek, ve své zdravotnické službě
zaměstnal přes 600.000 osob a hodnota pomoci přesáhla astronomické
4 miliardy tehdejších švýcarských
franků (tj. přibližně tři dnešní státní
rozpočty ČR!). Ústředna pátrací služby v Ženevě vyřizovala 45 tisíc dopisů denně! Již na podzim 1914 zahájil
MVČK repatriace úplných invalidů
z řad válečných zajatců, v r. 1916 pak
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převozy zajatců s tuberkulozou na léčení ve Švýcarsku…
Potenciál, lidský i materiální, kterého nabyl Červený kříž v době války,
pak vyvolal velký rozmach mírových
programů Červeného kříže v celém světě a vznik Ligy společností ČK (dnešní
mezinárodní federace ČK&ČP). Došlo
tak k rozvoji Červeného kříže do podoby,
v nichž jej známe dnes, kdy je schopen
pomáhat v době války i v době míru.
První světová válka bude v letošním roce jistě připomínána politiky či
médii, v řadě států i u nás. Mějme my,
příslušníci Červeného kříže, na paměti

to, že se na jejím počátku Červený kříž
setkal s naprosto nezvyklými podmínkami, se zcela nepoznanou zátěží. A pamatujme, že se s těmito podmínkami dokázal
vypořádat a poskytnout efektivní pomoc
těm, kteří ji potřebovali. Schopnost rychlé a efektivní reakce na nové podmínky
je a bude nutná vždy, neboť každý živý
organizmus tuto schopnost musí mít.
Přeji nám všem úspěchy ve službě
potřebným.
Doc. Dr. Marek Jukl,
prezident ČČK n

AKTUALITY - informace - TISKOVÉ ZPRÁVY

Červený kříž v 1. světové válce
výstava v muzeu TGM v Lánech

Ve dnech 6. - 8. února 2014 byly
slavnostně otevřeny dvě velice zajímavé výstavy prezentující historii Červeného kříže. Obě výstavy jsou prvním
německo-českým projektem, na kterém se podílí Muzeum Saského červe-

ného kříže a Muzeum T. G. Masaryka
v Lánech, které spravuje Pamětní síň
Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže. Partnerem projektu se
stal Klub historie Červeného kříže,
místní skupina Českého červeného kříže v Lánech. Ve čtvrtek dne
6. února od 17.30 hodin byla zaháje-

na výstava, kterou připravilo Muzeum Saského červeného kříže v prostorách Pamětní síně A. G. Masarykové
a ČČK v Lánech. Výstava prezentuje
velice zajímavé téma
činnosti Německého červeného kříže
v době první světové
války. Muzeum Saského červeného kříže,
které disponuje velice
zajímavými a jedinečnými sbírkami, představuje na této výstavě například dobová
pojízdná nosítka pro
raněné, různé druhy
vybavení pro ošetřování nemocných, uniformy samaritánů a dobrovolných sester, válečné
pohlednice, plakáty, ale dokonce
i dětské hračky znázorňující činnost
sanitních jednotek a sběračů raněných. Dne 8. února 2014 od 10.00
hodin byla v německém Beierfeldu
v prostorách Saského muzea červeného kříže slavnostně otevřena výstava, kterou připravilo Muzeum T. G.
Masaryka v Lánech s Klubem historie


ČK, místní skupinou ČK Lány. Česká
výstava prezentuje historii Červeného
kříže v c. k. monarchii a vystavuje zde
například uniformy lékaře a armádní

sestry Rakouské společnosti Červeného kříže, nástroje pro ošetřování raněných, dobová vyznamenání,
pohlednice, plakáty a obligace.
Obě výstavy je možné navštívit až do 15. dubna 2014. Více na
www.muzeumtgm.cz.
Magdalena Elznicová Mikesková,
ředitelka muzea TGM v Lánech n
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Dárci krve přijati na Pražském hradě
Po vzniku ČR se již stalo tradicí
každoroční přijetí mnohonásobných
dárců krve v doprovodu představitelů
ČČK na Hradě pražském u hlavy státu
nebo jeho choti. I nový prezidentský
pár na tuto tradici navázal a dne 5. prosince
2013 se v odpoledních
hodinách setkala paní
Ivana Zemanová s delegací 22 dárců krve a jejích
složek vybraných z letošních nových nositelů
Zlatého kříže ČČK - nejvyššího vyznamenání pro
čestné dárce krve. Dárci
a dárkyně krve ze všech
krajů ČR byli jednotlivě
představení prezidentem
ČČK Markem Juklem

první dámě, která každému z nich
poděkovala. Dárcovství krve označila za hrdinství, tolik potřebné v dnešní
době. Pro dárce krve choť hlavy státu
uspořádala koncert v sále Oktogon, zná-

mého z tiskových konferencí prezidenta
republiky, a pak si již dárci krve mohli
prohlédnout reprezentační prostory
Pražského hradu.
Úřad ČČK n

Zasedala Výkonná rada ČČK
Dne 7. prosince se konalo 3. zasedání Výkonné rady ČČK, kde byly
projednány a schváleny tyto hlavní dokumenty: časový plán zasedání
Výkonných rad ČČK, Shromáždění
delegátů ČČK a Komor ČČK v roce
2014, návrh plánu činností ČČK v roce
2014, návrh plánu zahraničních styků
ČČK v roce 2014, pořadatelé krajských
kol a republikového kola soutěží HMZ
v roce 2014, mimořádné udělení Zlaté
medaile MUDr. Jana Janského panu
Petru Komárkovi z okresu Pelhřimov

a poskytnutí půjčky OS ČČK Děčín.
Podmíněně byly schváleny žádosti
o registraci u VR ČČK 2 místních skupin - MS ČČK č. 1 Náchod a 2.MS
ČČK Praha 1.
Na vědomí byly vzaty zprávy o činnosti prezidenta ČČK a Úřadu ČČK
za období od minulého zasedání VR
ČČK v září 2013, přehled aktivit
Úřadu ČČK a OS ČČK se sdělovacími prostředky, souhrnný přehled
projektů ČČK pro rok 2014, informace o předávání Zlatých křížů ČČK

mnohonásobným bezpříspěvkovým
dárcům krve v roce 2013, informace
o ústředních školeních v roce 2013,
o akcích ke Světovému dni první
pomoci v roce 2013, zprávy ze zahraničních služebních cest, informace
o vydaném souhlasu s užíváním znaku ČČK nakladatelství Fraus Plzeň
a informace o vydaném souhlasu
s vyhlášením veřejné sbírky OS ČČK
Havlíčkův Brod a OS ČČK Jablonec
nad Nisou.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

Společná výzva MVČK, SČP a MFČK+ČP:
Humanitární konvoje nesmějí být napadány
Ve společném prohlášení z 10. února 2014 se uvádí, že 8. února 2014
byl střelbou napaden humanitární
konvoj Syrského ČP jedoucí do města Homs, čímž došlo ke zranění jednoho řidiče.

I přes tento incident doručil SČP
do Homsu humanitární pomoc tvořenou 250 balíky potravin (každý
má hmotnost kolem 50 kg), 190
souprav hygienických potřeb a léčiva pro chronicky nemocné a kolem


600 osob bylo z Homsu evakuováno.
Dále bylo do Damašku dopraveno
47 nákladních automobilů s humanitární pomocí. V utečeneckém táboře Yarmouk je poskytována první
pomoc a psychosociální pomoc. n
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Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ

V Brně se utká rekordní
počet vodních záchranářů
Brno (12. 2. 2014); Dovolujeme si
Vás pozvat na osmý ročník mezinárodních závodů ve vodním záchranném
sportu Grand Prix Moravie pořádá
Vodní záchranná služba Brno-město
ve dnech 28. února - 2. března 2014
na Městském plaveckém stadionu
Lužánky.
A na co se můžete těšit tento rok?
Především na rekordní počty závodníků i týmů. Navíc také narostl počet
zúčastněných zemí. To, jaký zájem
o závody mezi týmy je, dokazuje, že
organizátoři již nevypsali druhý a třetí
termín přihlášek. Zatímco v loňském
roce byl poměr mezi českými a zahraničními závodníky spíše vyrovnaný,
letos přijede značná přesila zahraničních závodníků. A co říká na rekordní počet přihlášených ředitel závodu
Mgr. Pavel Plavina?
Velice nás těší enormní zájem
o závody. Je vidět, že práce celého
organizačního týmu, který na tom
pracuje dlouhé měsíce, přináší výsled-

zlepšuje. Pro domácí fanoušky pak
bude velkým očekáváním nedělní disciplína Line Throw, kde je reálná šance
na zisk cenné medaile
pro Brno-město.
A jaká je program těchto závodů?
V pátek proběhne
Jihomoravský kraj
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. Tato disciplína je
považována za královskou, především
kvůli největšímu přiblížení skutečné
práci vodních záchranářů. V minu-

ky. Letošní ročník bude zlomový a do
budoucna budeme muset přemýšlet
o rozšíření programu tak, abychom
poptávku byli schopni uspokojit.
Pro diváky bude jistě v tomto roce
zajímavý boj především mezi německou a polskou reprezentací, kteří jsou
jasnými favority na vítězství. Samozřejmě může překvapit kterýkoli jiný tým,
protože kvalita závodníků se neustále

lých letech již závodníci na Grand Prix
Moravie zažili různé krizové situace,
nicméně loňská byla opravdu unikátní. Organizátoři připravili pro účastníky simulaci úniku neznámé látky za
plného provozu. V bazénu se nacházelo přes 80 osob od závodních plavců,
přes vodní pólisty, skokany, akvabely
či hendikepované. Všechny tyto osoby
museli závodníci dostat z bazénu a ješ

tě odvést do únikových východů. Situace byla samozřejmě ztížena různými
zraněními či hysterickou návštěvnicí.

V sobotním programu se záchranáři
utkají v pěti individuálních disciplínách,
které určí nejlepší jednotlivce Grand
Prix Moravie 2014. Nejzajímavější disciplínou je 200 m Super Lifesaver, při
které musí 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, disciplínu, která
bývá často na mezinárodních závodech opomenuta. Při této disciplíně
musí závodníci prokázat své schopnosti při ovládání veslice. Nejzajímavější
štafetovou disciplínou je bezpochyby
Line Throw. Jedná se o časový závod,
kdy jeden ze dvou soutěžících stáhne
a hodí nezatížené lano druhému členu
týmu, který je ve vodě, a táhne ho jako
oběť k cílovému břehu bazénu.
Také se můžete těšit na bodovací
soutěž týmů na Grand Prix Moravie.
První tři týmy si mezi sebou rozdělí
Prize Money v hodnotě 25.000 CZK.
Loni se z vítězství radovala polská
reprezentace, když porazila německou
reprezentaci a třetí MS VZS ČČK
Český Krumlov.
Ondřej Brunn,
velitel PR, Vodní záchranná služba
Brno-město n
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okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Úprava rybníků a okolí
zámku DOL Bukovany
Koncem roku 2013 se začal realizovat připravovaný projekt: „Úprava rybníků a okolí zámku léčebny“.
Tři kaskádovité rybníky se nachází
v blízkém okolí zámku na přilehlých
pozemcích ČČK.

obce Bukovany. Dále jsme usilovali
o možnost využití rybníků ke sportovnímu rybolovu a oddychu
v příjemném prostředí. V rámci realizace veřejné zakázky byla
provedena rekultivace parkové plochy a okolí rybníků, odstranění náletových dřevin a silně
poškozených stromů a omlazení ostatní vegetace. Na
volných plochách byla provedena výsadba nových dřevin
a keřů.

Rybníky nemohly být,
s ohledem na s tím spojené náklady, dříve optimálně udržovány. Cílem
uvedeného projektu je
zkvalitnění
přírodního
prostředí v okolí dětského
léčebného zařízení, které
je součástí i centrální části

Celkové náklady projektu 500 000,Kč byly financovány z dotačních programů Státního fondu životního prostředí. Český červený kříž se podílel na
projektu částkou 50.000,- Kč.
Další etapa má za úkol zpevnění hrází, doplnění drobných staveb
a vybavení pro relaxaci, turistiku
a odpočinek.
Poděkování patří všem, kdo se
na projektu podílel, a my jsme rádi,
že jsme zase maličko zušlechtili toto
malebné místo v těsné blízkosti našeho zařízení.

Dětská odborná léčebna
Ch.G.Masarykové
,,83 let pro zdraví dětí“.
www.lecebnabukovany.cz
Václav Plecitý, DOL Bukovany n

Z činnosti os ččk

Den otevřených dveří na OS ČČK Karlovy Vary
V sobotu 25. ledna otevřel karlovarský Červený kříž své dveře všem
zájemcům o prohlídku našich prostor.
Od devíti hodin
tak mohli přicházet
návštěvníci, kteří se
chtěli dozvědět něco
o činnosti naší organizace.
Dopolední blok
byl zaměřený hlavně
na humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovnou
oblast. Odpolední
program potom zaplnila přednáška, film
a následná diskuse.

K vidění byl film Základy první pomoci - Doporučené postupy
k záchraně života a zdraví. Na úvodní

teoretický výklad maskéři připravili
různé druhy poranění modelových
situací a návštěvníci si sami vyzkoušeli ošetřovat zraněné.
Dozvěděli se také, jaké
je poslání a plnění úkolů
ČČK.
Příjemně nás překvapil
velký zájem - přivítali jsme
téměř 50 návštěvníků, kteří si odnesli například příručky nebo omalovánky
s tématikou první pomoci.
Ing. Michaela Sládková,
garant pro výuku první
pomoci OS ČČK K. Vary n
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Cvičení Záchranného týmu ČČK Ostrava
V neděli 22. září 2013 byli členové
Záchranného týmu Českého červeného
kříže oblastního spolku Ostrava podrobeni náročným úkolům z oblasti první
pomoci. Garant vzdělávání Záchranného týmu, Pavlína Chovancová, nám
společně se svými kolegy ze zdravotnic-

ké záchranné služby ÚO Frýdek-Místek připravila metodické cvičení odehrávající se v areálu přehradní nádrže
Baška u Frýdku-Místku.

Pro zdravotníky byla připravena
trasa kolem celé přehrady, na níž se
nacházelo 8 stanovišť – modelových
situací z profesního i osobního života,
které museli zdravotníci vyřešit.
Vědomosti a znalosti členů ZT tak
prověřili například nešikovní dřevorubci, opilci na
hudebním festivalu, agresivní řidič nebo
rybář s cukrovkou. Nejnáročnějším stanovištěm byla
jistě nehoda
motocyklisty,
který sjel ze
silnice, narazil do stromu
a utrpěl mnohačetná poranění a zlomeniny. Nicméně členové Záchranného
týmu se popasovali i s tímto stanovištěm a postarali se o pacienta tak,
aby následky byly co nejmenší. Fyzic-

ky velmi náročné bylo i stanoviště
s tonoucím plavcem, neboť postižený
musel být transportován pomocí loďky na břeh a zapříčinil tak nejedno
namočení zachraňujících. Zdravotníci byli nuceni využít veškeré dostupné
přístroje a materiál k určení mnohdy
záludných diagnóz tak, jak by měli
postupovat na zdravotnických asistencích.
Cílem akce bylo nejen celkové
zhodnocení vědomostí a audit vzdělání všech členů ZT, ale také prohloubení a získání nových poznatků
a metod při poskytování laické první
pomoci.
Na závěr bychom rádi poděkovali starostce obce Baška, paní Ireně Babicové a místostarostovi panu
RNDr. Martinu Čajánkovi Ph.D. za
vstřícnost, spolupráci a poskytnutí jak
materiálního tak technického zázemí
v celém areálu přehrady Baška u Frýdku-Místku.
Bc. Lucie Antošíková,
tisková mluvčí ZT ČČK Ostrava n

Společenský večer Červeného kříže
V závěru loňského roku se
v Malostranské besedě konal Společenský večer Červeného kříže, který letos poprvé uspořádal Oblastní
spolek ČČK Praha 1. Zúčastnilo se
ho více než 40 našich členů a jejich
přátel. Na pořádání této „plesoparty“ se podíleli především členové naší
5. a 7.místní skupiny ČČK.
V 19 hodin začali do 2. patra
Malostranské besedy přicházet první
hosté. Hned v předsálí na ně čekalo
milé uvítání. Hudba v tanečním sále
hrála už od 19 hodin, ale akci jsme
oficiálně zahájili v 19:40 předtančením, které obstaral soubor Baletní
školy Olgy Kyndlové pod vedením
Mgr. Simony Janatové, který předvedl svou scénku Tajemný kufřík
z muzikálu Cabaret. Pak už se začalo
naplno tančit. Na programu byla celá
řada klasických i latinskoamerických

tanců. S malou přestávkou, kterou
jsme vyplnili krátkou scénkou, která
souvisela s první pomocí, se tančilo
až do 22 hodin.



Pak se opět všichni shromáždili
v tanečním sále a s napětím očekávali soutěž o různé zajímavé knížky,
lékárničku, deštník, trička, malý
batůžek a další pěkné ceny. Poté už
následovaly diskotékové tance. Zábava pokračovala až do půlnoci.
Naše 5.místní skupina je ale aktivní po celý rok, takže jsme nemohli
chybět ani na tradiční Vánoční nadílce 1.místní skupiny ČČK na Hradčanech, která se letos konala v rekonstruovaných prostorách hudební školy
Orfenika na Pohořelci. Celkem jsme
pro seniory už v předchozích dnech
připravili 100 dárkových balíčků,
které jsme při nadílce rozdali, nebo
doručili domů těm seniorům, kteří si
pro ně nemohli přijít osobně.
Bc. Šimon Hlinovský,
předseda 5.místní skupiny
při OS ČČK Praha 1 n
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ODBĚR KRVE NASTAL...
Byl podvečer onoho dne, kdy
dívky vycházejí do zahrad, aby získaly ratolesti barborek, a do večera
obchůzek Mikuláše chyběl ještě den.
Ten podvečer jsem se spolu s paní
ředitelkou ÚOS ČČK Litoměřice
ocitl na náměstí městyse rozloženého na břehu Ohře, obce s nádražím,
kde tisíce lidí vystupovalo z vlaku,
aby nastoupily svou poslední cestu do pevnostního města Terezína.
Potemnělá obloha se prostírala nad
náměstím jako kdyby již bylo o hodinu více a studený vítr se protahoval
náměstím. Na jeho severní straně se
na pozadí fantaskních vrchů Litomě-

tepla obřadní síně radnice. Kromě
přepravky s dokumentací jsme nesli
tašku se vzácnými kovy: zlatem, stříbrem, bronzem, a to vytvarovaných
nejen do podoby plaket, ale i kříže.
Zlaté kříže a plakety, symboly činů,
které nemají za následek úspěšné
pobití nepřátel, ale naopak – za činy
empatie člověka k člověku. Obřadní
síň tam mají v prvním patře a tak
jsem se připravoval na zdolání schodiště. Nebylo to však nutné, budova
radnice má nově vestavěný výtah.
Bylo to milé překvapení, protože
jsem v paměti měl členění objektu,
když jsem ho navštěvoval v dobách
své aktivní činnosti pedostomatologa, a to je hezky dávno!
Přivítala nás paní tajemnice, síň již
byla nachystaná a tak na nás zbývalo jen naaranžovat etuje s plaketami
a křížem. A také drobné dárky od starostů – ocenění dárci totiž byli z více
okolních obcí. S panem starostou
jsme po vzájemném pozdravu stručně domluvili program, ve kterém
měla dárcům zazpívat školní dítka za
kytarového doprovodu pana učitele,
jediného to muže v pedagogickém
sboru.

řického Středohoří rýsovaly obrysy
kostela svatých Prokopa a Mikuláše,
na západní straně náměstí prosvítalo
jedno z oken Základní školy a chvějivá záře světelných řetízků vánočního stromu poodhalovala za ním se
tyčící sochu Mistra Jana Husa. Celé
východní průčelí uzavírala prakticky
budova radnice.
Kdo po přečtení úvodu soudil, že
jsme vystoupili na náměstí Bohušovic
nad Ohří, ten usuzoval správně.
Byl nevlídný den, ostře foukal vítr
a popoháněl mne a paní ředitelku do

A bylo to právě toto vystoupení,
které mi za dobu více jak dvacet let
mé účasti na dekorování dárců připravilo nejradostnější zážitek i překvapení a dalo podnět k této vzpomínce.
Bohušovický pan starosta všechny
přivítal, představil přítomným paní
ředitelku a mne jako zástupce ČČK,
který je prostředníkem mezi dárci
a příjemci a ohlásil vystoupení dětského pěveckého sboru. Nastoupil asi
tucet dívek, mezi nimi i ty z vyšších
tříd v Terezíně. Pan učitel se španělkou usedl na židli vedle sboru, před
který se přitočila holčina nevysokého, drobného vzrůstu – pozvedla elegantním pohybem paže – naznačila
sbormistrovské „ –es!“ a sbor spustil


své písně. Dirigentka zručně odřídila
několik vánočních zvěstujících koled,
zakončila výstup a hbitě se přemístila
na stupínek. Cestou vykouzlila sopránovou zobcovku a spolu s druhou
dívkou (s altkou) zahrály dueta, pan
učitel podkresloval jejich hru doprovodem na kytaru.
Sklidily potlesk, ale ještě nebyl všemu konec. Když aplaus ztichl kytarista povstal a ohlásil, že na závěr svého
vystoupení zazpívají specialitu: píseň
věnovanou dárcům za jejich dárcovství. Ovšem text této písně složila
děvčata tohoto sboru a my uslyšíme
světovou premiéru. Poté rozezněl své
sladké dřevo a podle melodie předehry jsem poznal, že sálem se linou
tóny známé koledy Štědrý večer
nastal....
Ptáte se kde je skryto laskavé dílko
mladých autorek? Zde! Vizte a čtěte!

Odběr krve nastal,
půl litru krve nám vzal.
Kam s tou krví pane?
copak se s ní stane?
V krevní banku půjde,
užitečná bude!
No není to rozkošné? Vždyť vlastně
z nepatrné dětské neobratnosti přímo
vyzařuje radostná ochota ku pomoci
jednomu každému bližnímu svému!
Slíbil jsem sboristkám, že s jejich
dílkem seznámím všechny červenokřižáky a činím tak s radostí poznání, že máme děti, které umí víc než
jen sedět u počítače. Jestliže ještě krev
nedarovaly, věnovaly mi, a věřím, že
i vám, velkou naději a nezměrný
pocit lásky k bližnímu.
Litoměřice, 7.XII.2013
MUDr.Vladimír Valta, předseda
OVR ČČK Litoměřice n
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Humanitární přívěs

pro OS ČČK Ostrava
V úterý 21.1.2014 proběhlo oficiální předání humanitárního přívěsu

firmou ArcelorMittal
spolku ČČK Ostrava.

Oblastnímu

Společnost ArcelorMittal Ostrava
přispěla finančním darem na zakoupení humanitárního přívěsu značky
Humbaur. Výši daru určili návštěvníci festivalu Colours of Ostrava 2013
v rámci charitativní akce Tanec pro
život, kterou huť každoročně během
festivalu pořádá.
Na podporu Českého červeného
kříže vytancovali 125 000 Kč, což
představovalo bezmála 90 % z celkových nákladů. Zbylou desetinu ve výši
15 000 Kč uhradil Český červený kříž.
Od roku 2014 může přívěs pomáhat.
DĚKUJEME společnosti ArcelorMittal a Vám všem, kteří jste tančili pro náš projekt, který již může
pomáhat potřebným!
Bc. Lucie Antošíková,
tisková mluvčí ZT ČČK Ostrava n

Ocenění dárců krve z Prachaticka
Ocenění dárců krve proběhlo v příjemné atmosféře na půdě radnice
města. V závěru loňského roku jsme
pro dárce krve připravili slavnostní
předávání stříbrných a zlatých plaket
Prof. MUDr. Jana Janského a Zlatých
křížů 3. třídy v zasedacím sále městského úřadu. K poděkování dárcům
se připojil také místostarosta města
Prachatice Ing. Bc. Robert Zeman,
za OS ČČK Prachatice se zúčastnila
předsedkyně Oblastní výkonné rady
Ing. Silvie Janošťáková, DiS. a člen
Oblastní výkonné rady ČČK Ladislav
Beran. Ocenění převzalo celkem 42
držitelů stříbrné a zlaté medaile prof.
MUDr. Jana Janského a dva držitelé
Zlatého kříže 3.třídy. Hudbou poděkoval hudební soubor CINK Střední
pedagogické školy Prachatice. Dárci
krve obdrželi také dárek z chráněné
dílny Stroom Dub o.p.s.
Zuzana Pelikánová, ředitelka ÚOS
ČČK Prachatice
Foto: Ladislav Beran n
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