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Mezinárodní konference
Červeného kříže a Červeného půlměsíce v Sydney

V závěru loňského roku se v australském Sydney konalo pravidelné
zasedání všech národních společností
ČK a ČP.
Dvoučlennou delegaci ČČK tvořili ředitel Úřadu ČČK RNDr. Josef
Konečný a pracovnice mezinárodního
odboru Mgr. Olga Šiková.
Po dlouhém, třiadvacet hodin trvajícím letu se dvěma mezipřistáními jsme
se ocitli v Sydney, kde bylo – vzdor právě vrcholícímu australskému jaru – asi
deset stupňů nad nulou a vytrvale pršelo. Cestou z letiště s čínským taxikářem
jsme míjeli šedá předměstí s ojedinělými dřevěnými domky v koloniálním
stylu a přemýšleli, co nás u protinožců
čeká. Co vlastně o tomto městě, které
se stalo dočasným domovem pro několik set delegátů největší humanitární
organizace světa, víme?
Sydney je nejrozlehlejší a nejlidnatější město v Austrálii, hlavní město
Nového jižního Walesu, prostírající
se na severovýchodním pobřeží Tasmanova moře. S více než 4,5 miliony obyvatel je nejlidnatějším městem
v celé Oceánii. Obyvatelé Sydney
nemají v češtině jednoslovné pojmenování. V angličtině se ujalo slovo
„Sydneysider“, které vzniklo z kosmopolitní populace tohoto města.
Sydney, bylo založeno 26. ledna
1788 u malého zálivu Sydney Cove
kapitánem Arthurem Phillipem, který
se svými jedenácti loděmi obsadil celou
zátoku a jednu jeho část pojmenoval

podle tehdejšího britského ministra
vnitra Thomase Sydneyho.
Město je vystavěno na kopcích okolo členité a hluboko do pevniny zařezané zátoky Port Jackson, která se nyní
nazývá Sydney Harbour a jejíž dominantu dnes tvoří světoznámá opera
Sydney Opera House a most Harbour
Bridge. V okolí se rozprostírají národní parky a pobřeží se spoustou zátok,
do kterých se vlévají mnohé řeky
a jsou zde nádherné písečné pláže,
včetně známé Bondi Beach. V městě
se také nachází spousta parků a naprosto úžasná Royal Botanical Gardens
(Královská botanická zahrada).
V Sydney se v minulosti konaly
některé významné mezinárodní události, jako např. Letní olympijské hry

v roce 2000, Mistrovství světa v ragby
v roce 2003 a Světové dny mládeže
v roce 2008. Nyní – na konci roku
2013 - se zde konalo vrcholné zasedání orgánů Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Organizátorem celosvětového zasedání byl Australský červený kříž a je
třeba říct, že si dal opravdu záležet.
Celé město bylo doslova zaplaveno
tisíci vlajek se znakem červeného kříže
a půlměsíce a informacemi o datu
a místu zasedání. Místo bylo vybráno
v části Darling Harbour v moderním
konferenčním centru Sydney Convention Center. Z hotelu, kde jsme
byli – stejně jako mnoho ostatních
účastníků – ubytováni, to bylo do
místa jednání asi deset minut pěšky
>>>
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přes nádherný park s množstvím zeleně, tekoucí vody, fungujících fontán
a vodních ploch, které byly denně až
úzkostlivě udržovány v čistotě. A také
množstvím ibisů hnědých, kteří zde
vedle racků mořských tvoří základ
ptačí populace.
Samotné zasedání bylo jako obvykle rozděleno na jednání Valného
shromáždění Mezinárodní federace
ČK&ČP, po němž následovalo jednání Rady delegátů ČK&ČP.
19. Valné shromáždění MF ČK&ČP
přijalo za nové členy národní společnosti Kypru a Jižního Súdánu, čímž
počet členských národních společností dosáhl 189, dále schválilo protokol
18. zasedání Valného shromáždění
ze Ženevy v roce 2011, zprávu prezidenta o stavu MF  ČK&ČP, zprávu
generálního tajemníka o činnosti MF 
ČK&ČP, finanční plán a rozpočet na
další dva roky, zprávu Výboru mládeže
MF ČK&ČP, zprávu Volebního výboru, zprávu Regionálních konferencí
(Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Asie
a Pacifiku a Evropy) a zprávy poradních orgánů zasedání.
Bylo potvrzeno, že příští 20. Valné
shromáždění ČK/ČP se bude konat
v Ženevě 29. 11. – 12. 12. 2015. Proběhne tak před zasedáním nejvyššího
orgánu hnutí ČK&ČP - 32. Mezinárodní konferencí ČK&ČP, kde budou
přítomny také vládní delegace.
Jako vedoucí delegace jsem měl
povinnost účastnit se voleb vrcholných funkcionářů MF ČK&ČP.
Presidentem MF ČK&ČP byl opět
zvolen stávající president a současně
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president Japonského ČK pan Tadateru Konoe. Pro mne překvapující bylo,
že jeho protikandidát – venezuelan
Mario Villaroel Lander, který již tuto
funkci v minulosti zastával – získal
pouze o deset hlasů méně.
Za vicepresidenty MF  ČK&ČP
byli zvoleni: A. G. Gullet (Keňa) pro
Afriku, O. M. Ferrero (Argentina) pro
obě Ameriky, B. Zhao (Čína) pro Asii
a Pacifik a  F. Rocca (Itálie) pro Evropu.
Do Výkonné rady MF  ČK&ČP,
kam se nevolí osoby, ale národní společnosti ČK/ČP,  byly zvoleny: za Afriku - NS Tanzanie, Botswany,
Senegalu, Tunisu a Konga, za
obě Ameriky NS USA, Bolívie, Dominikánské republiky, Guatemaly, Trinidadu
a Tobaga, za Asii a Pacifik – NS Sýrie,
Iránu, Saudské Arábie, Filipín a Fidži,
za Evropu – NS Spanělska, Turecka,
Dánska, Velká Británie a Belgie.
V průběhu zasedání probíhaly různé tematicky zaměřené workshopy, na
kterých docházelo k výměně zkušeností jednotlivých delegací.
Rada delegátů ČK a ČP, které se
krom národních společností účastní
i delegace Mezinárodního výboru ČK,
přijala rezoluci k redukci jaderných
zbraní, užití zbraní ve vztahu k mezinárodnímu humanitárnímu právu,
rezoluci týkající se ochrany a užití loga
ČK a ČP, novou strategii hnutí ČK

a ČP, ochrany obětí v ozbrojeném konfliktu nebo začlenění lidí s postižením
do hnutí ČK a ČP.
Během celého zasedání se nešlo
ubránit silnému pocitu sounáležitosti a hrdosti na příslušnost k největší
humanitární organizaci světa. A to
nejen v samotném jednacím sále, ale
především venku, kde jsme o poledních přestávkách i večer po jednání
potkávali spousty delegátů z různých
zemí, které ani nenapadlo sundat si
z krku identifikační kartičky k emblémem červeného kříže nebo půlměsíce.
Byli jsme snadno poznatelní, vzájemně jsme se zdravili a usmívali na sebe.
Bylo to velmi příjemné.
Ze Sydney jsem si odvezl také
jeden silný osobní zážitek. Bylo to po
volbě presidenta federace, pana Tadateru Konoé, kdy jsem obědval v jedné
z blízkých pizzerií. Stejnou restauraci si náhodou zvolil i nově zvolený president s doprovodem. Když
míjel náš stůl, velmi mile se na nás
usmál a pozdravil nás. Osmělil jsem
se a oslovil jsem ho svojí nedokonalou angličtinou. Blahopřál jsem mu
jménem ČČK k jeho zvolení, pozval
jsem jej na návštěvu do Prahy a zmínil jsem, že před nedávnem Prahu
navštívila početná delegace Japonského ČK, která přijela mimo jiné poděkovat za podporu ČČK Japonsku po
ničivém zemětřesení a vlně tsunami.
Pan Tadateru Konoé mi něco odpovídal anglicky se silným japonským přízvukem a přitom se pobaveně smál.
Přiznám se, že jsem mu nerozuměl
ani slovo, ale asi to bylo něco veselého. Když odešel, dosedl jsem na židli
a v tu chvíli mně to došlo – ježišmarja
nikdo nás nevyfotil. A tak nemám fotku jak si potřásám rukou s presidentem Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce nad
talířem s pizzou a musím si už navždy
vystačit jenom se vzpomínkami na
setkání s touto silnou charismatickou
osobností, která stojí v čele organizace, které jsme i my pevnou součástí.
Ale i to stojí za to.
RNDr. Josef Konečný,
ředitel Úřadu ČČK n
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AKTUALITY - informace - TISKOVÉ ZPRÁVY

Mládež ČČK mi toho hodně dala
Členem Mládeže Českého červeného kříže jsem byl od roku 2002. O dva
roky později jsem byl poprvé zvolen do
její Dozorčí rady, v níž jsem působil po
následujících pět let. Od roku 2009 až
do 8. března 2014 jsem zastával funkci
prezidenta této zvláštní složky Českého
červeného kříže.
Zejména poslední dva roky ve funkci, tedy léta 2012 a 2013 se nesla ve
znamení změn. Vzhledem k neustále
klesající členské základně, měnícímu se
stavu společnosti a snižujícímu se zájmu
mladých lidí o činnosti, které Český
červený kříž (či jeho zvláštní složka MČČK) nabízí, bylo třeba na tuto situaci reagovat. Již v roce 2011 Prezídium
zahájilo jednání s představiteli národní
společnosti ČČK a zástupci Úřadu ČČK
o transformaci, v roce 2012 byl tento
krok schválen Radou Mládeže republiky a od 1. ledna 2013 došlo ke změně
postavení Mládeže Českého červeného

kříže uvnitř národní společnosti. Ze
samostatné zvláštní složky se stala organizační jednotka bez právní subjektivity,
mnohem těsněji propojená se strukturou celé národní společnosti. I když to
nebylo jednoduché rozhodování, věřím,
že z dlouhodobého hlediska se tento
krok ukáže jako správný a přínosný. Již
během prvního roku se ukázalo, že na
realizaci činností a aktivit neměla tato
organizační změna vliv téměř žádný.
Díky Mládeži ČČK jsem měl možnost poznat velkou spoustu báječných
a nadšených mladých lidí, s nimiž se
mi velmi dobře spolupracovalo a kteří
mi byli výraznou oporou. Jako členovi
Výkonné rady ČČK mi byla dána možnost podílet se na fungování naší národní společnosti. Této důvěry jak ze strany
mladých členů ČČK, kteří mě do funkce opakovaně volili, tak i ze strany představitelů ČČK a zástupců Úřadu ČČK si
velmi vážím. A i když už nejsem ve věku

člena Mládeže ČČK, chci samozřejmě
i nadále pokračovat v činnosti v rámci Českého červeného kříže a doufám,
že se budu při různých příležitostech
potkávat nejen s členy a lidmi, kteří již
mají s prací v ČČK zkušenost, ale také
s členy novými a mladými.
Vážené dámy, vážení pánové, milé
členky a milí členové Českého červeného kříže! Rád bych vám alespoň touto
cestou poděkoval za spolupráci v uplynulých pěti letech, kdy jsem měl tu
čest stát v čele Mládeže ČČK, a popřál
vám hodně úspěchů, radosti, energie
a chuti do realizace všech činností. Přeji vám to, co jsem sám mnohdy zažíval
a co mi velmi pomáhalo zejména při
náročných úkolech – ať pro vás činnost
v Českém červeném kříži je především
radost a zábava, nikoliv jen povinnost
a setrvačnost. Ještě jednou vám všem
mnohokrát děkuji!
Jakub Konečný n

Zasedala Výkonná rada ČČK
Dne  29. března se konalo 5. zasedání Výkonné rady ČČK, na kterém
byly projednány a schváleny tyto
materiály : příprava Shromáždění delegátů ČČK 24. 5. 2014,
zpráva o výsledcích činnosti ČČK
za rok 2013, zpráva o výsledcích
hospodaření ČČK za rok 2013,
návrh rozpočtu ČČK na rok 2014,
zprávy o činnosti kolektivních členů ČČK, upřesněný plán zahraničních styků ČČK na rok 2014, plán

činností ČČK na rok 2014, příprava oslav Světového dne Červeného
kříže, návrhy na udělení vyznamenání ČČK „Za dlouholetou práci“,
„Za záchranu života“ a „Medaile
Alice Masarykové“. Byl schválen
návrh na doplnění přílohy Směrnice ČČK č. 2/2007, o identifikaci v  
ČČK a svolání mimořádného valného shromáždění OS ČČK Plzeň jih
+ sever. VR ČČK vzala na vědomí
kontroly usnesení ze 4. zasedání VR

ČČK dne 8. 2. 2014 a z volebního SD ČČK, konaného ve dnech
25.-26.5.2013, zprávu o činnosti
prezidenta ČČK a Úřadu ČČK za
období od 8.2. do 29.3.2014, přehled aktivit Úřadu ČČK a OS ČČK
se sdělovacími prostředky, předběžnou zprávu o činnosti Dozorčí rady
ČČK,  informaci o přípravě zasedání Komor ČČK a zprávu o průběhu
SD Oblastních rad Mládeže ČČK.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ

Činnost Horské služby ČR v roce 2013
Horská služba ČR působí v sedmi
horských oblastech ČR – Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy. V těchto
oblastech zejména:

• organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu
• poskytuje první pomoc, zajišťuje
transport zraněných a nemocných
• vytváří podmínky pro bezpečnost
návštěvníků hor


• zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic Horské služby
• provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení
• vydává a rozšiřuje preventivně-bez>>>
pečnostní materiály
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• informuje veřejnost o povětrnostních
a sněhových podmínkách na horách
a svých opatřeních k zajištění bezpečnosti na horách
• sleduje úrazovost, zpracovává úrazovou statistiku, na základě které provádí rozbor příčin úrazů na horách,
navrhuje a doporučuje opatření
k jejímu snížení
• provádí hlídkovou činnost na hřebenech hor a na sjezdových tratích,
pohotovostní službu na stanicích
a domech Horské služby a lavinová
pozorování

Služba je zajišťována na 6 060 km²,
z toho 2 100 km² tvoří exponovaný
terén, dále na 2 922 km běžeckých tras
a zajišťuje výstavbu a údržbu 362 km
tyčového značení. Služba je zajišťována
v 60 lyžařských areálech s 487 vleky
a přepravní kapacitou ve výši 401 tisíc
osob za hodinu. Za zimní sezónu horská služba zasahovala v 6 621 případech,
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což je 12% nárůst oproti předchozímu
roku. Z tohoto počtu se jednalo o 45
pátracích akcí, 88 krát byl k transportu raněného použit vrtulník. 12 případů bylo smrtelných. V letním období
zasahovala horská služba v 1 483 případech, což je nárůst o 9%
ve srovnání s minulým
rokem. Z tohoto počtu
se jednalo o 36 pátracích
akcí, 73 krát byl k transportu použit vrtulník.
11 případů bylo smrtelných. V rámci pátracích
akcí za celý rok 2013 byla
HS nasazena 1 325 hodin
a najezdila 6 299 km.
Mimo záchranných
akcí absolvovali členové
Horské služby několik cvičení s ostatními složkami
IZS, pořádali mezinárodní závody horských služeb
– zimní a letní, pořádali
mezinárodní lavinový
kurz, letní a zimní školu
HS, asistovali u závodů
a hromadných akcí v horských oblastech, účastnili
se mezinárodních cvičení a závodů HS
v rámci Evropy. Samozřejmostí je také
absolvování odborných doškolení a přezkoušení všech členů HS včetně fyzických testů a zdravotních prohlídek.

Na rok 2014 je plánována činnost
Horské služby zhruba ve stejném rozsahu
jako v roce 2013. Již v předchozích letech
došlo vlivem výstavby nových lyžařských
areálů k rozšíření činnosti HS i na tyto
areály. V roce 2014, i přes problémy se

zajištěním potřebné výše provozní dotace, by měl rozsah činnosti Horské služby
zůstat v podstatě zachován.
Mgr. Jiří Brožek,
náčelník HS ČR, o.p.s n

okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Turistické zajímavosti okolí zámku 
DOL Bukovany – kam na výlet
Paní zima byla letos
nezvykle mírná a v Bukovanech se to opět hemží
malými i většími pacienty. Spolu s nimi zde máme
i rodiče, kteří doprovázejí
ty nejmenší. Mnozí z nich
se ptají po zajímavostech
v okolí léčebny a chtějí poradit nějaký tip na
výlet. S příchodem jara se
k nám navrací sluníčko,
které je na takovém výletě
velkolepým průvodcem.

Tak pojďte s našimi dětmi na výlet i Vy.
V okolí 20 km od
léčebny se nachází malebné historické památky
jako např. zámek Orlík,
s možností lodní dopravy
třeba na nedaleký romantický hrad Zvíkov. Zámek v Březnici láká nejen
expozicemi, ale i velkým
parkem. Pokud chcete
vidět jezírko, které inspirovalo Antonína Dvořá>>>
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ka k napsání opery Rusalka, najdete ho
ve Vysoké u Příbrami, kde má Antonín
Dvořák i svůj památník. Ten, kdo má
rád celodenní výlety, může vyrazit do
Kovářova a navštívit zážitkový park

,,Zeměráj“. Na ploše devíti hektarů
vám nabídne více než stovku různých
her, hlavolamů a dobrodružných úkolů.
Návštěvníci si tu mohou projít kilometr
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dlouhou stezku naboso, která je tvořena
dřevem a dalšími přírodninami, nebo
tu najdou scenérii historické vesnice
z období raného středověku a archeologické naleziště.
Mnoho zajímavostí
nabízejí i nedaleká města. V Příbrami můžete
navštívit známé Hornické muzeum a nechat se
svézt důlní mašinkou.
Svatá Hora je navštěvovanou barokní církevní
památkou, ke které vás
doveze z náměstí T.G.M.
v Příbrami výletní vláček. Podbrdské muzeum
s památníkem Jakuba
Jana Ryby, galerií a expozicí historických automobilů najdete
v malebném městě Rožmitál pod Třemšínem. Zde údajně poprvé zazněla známá České mše vánoční ,,Hej mistře“.

Z činnosti os ččk

Jarní prázdniny
s OS ČČK Kroměříž
O jarních prázdninách jsme pořádali lyžařský pobyt
na Trojáku, který jsme si díky příznivým lyžařským podmínkám na sjezdovce a krásnému počasí skvěle užili. Pod
vedením instruktorek ČČK a lyžařské školy YettySki se ze
všech účastníků stali zdatní lyžaři. Při bohatém každodenním programu jsme si užili spoustu legrace. Všichni účastníci obdrželi na rozloučenou diplom a zlatou olympijskou
medaili. :-) Děkujeme všem zúčastněným za přízeň a těšíme
se na další společné aktivity.
Alice Juračková, ředitelka ÚOS ČČK Kroměříž n


Pro ty, kdo mají rádi kratší ,,špacír“,
můžeme nabídnout pěší výlet po lesnatém a ekologicky čistém okolí léčebny.
Pokud dojdete až do obce Kozárovice, najdete zde rodinný ranč s názvem
,,Tatanka“, který každým rokem mimo
stálých prohlídek pořádá Indiánské léto.
Volnočasové aktivity pro děti, vedle
odborného léčebného programu a školní výuky, jsou velkým zpestřením pobytu. Kdo by se netěšil na nějaký ten zajímavý, možná i dobrodružný výlet!  
A přímo v areálu naší zámecké zahrady Vás můžeme pozvat třeba na tradiční
Zámeckou slavnost v dětské léčebně, která se koná 21.6.2014 od 10:00 hodin.
Václav Plecitý, DOL Bukovany n
Srdečně Vás zveme!  
Dětská odborná léčebna
Ch.G.Masarykové
,,83 let pro zdraví dětí“.
www.lecebnabukovany.cz
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Projekt Evropských sociálních fondů
V rámci projektu Evropských sociálních fondů byl naším OS realizován

projekt zaměřený na tvorbu nástavbových modulů poskytování první
předlékařské pomoci   na pracovišti.
Speciální kurzy zaměřené na úrazy
a poškození zdraví při: autonehodě,
amputacích, závalech a zasypání,
průmyslových a chemických poraněních a termických poraněních
vznikly na základě požadavků a  byly
pilotně ověřeny u 30 zaměstnanců
z různých firem a oborů.
Zkušení lektoři spolupracovali
i s ostatními kolegy a maskéry, kteří
byli  přítomni zejména při praktické
části kurzu. Pro reálnou představu
možných úrazů probíraných tematických okruhů se poslední den konalo
společné cvičení v terénu. Po výstupu z autobusu v místě konání cvičení

se frekventantům naskytl pohled na
zraněné osoby, rozmístěné v prostoru
lomu. Celkem bylo
připraveno pět stanovišť, stejně jako probíraných tematických
okruhů   (osoba zasypaná  štěrkem, zraněná posádka při havárii
automobilu, poškození kůže   chemickou
látkou a další). Bylo
na účastnících rozdělit se do skupin, začít
pracovat a zúročit
tak nabyté vědomosti
a praktické znalosti. Po celou dobu
ošetření byli přítomni lektoři, kteří po zásahu hodnotili a doplňovali
postupy a zdůvodňovali jejich správ-

nost či naopak. Zástupce každého
družstva poté ještě seznámil ostatní
s typem zranění na svém stanovišti   a s postupem správného ošetření. Tím si všichni procvičili všechno
a seznámili se s možnými úrazy, které
se přímo na jejich pracovišti nemusejí
odehrát, ale mohou se s nimi někdy
setkat.
Školení realizované tímto způsobem přineslo spoustu vědomostí všem,
kteří se jej účastnili. Zejména poslední den praktických ukázek a nácviků
připravil všechny frekventanty kurzu
na tvrdou realitu. Budeme jim přát,
aby se s ní nesetkali. Ale kdyby přece,
víme,  že jsme udělali vše proto, aby se
s ní uměli vypořádat.
Ivana Holásková,
ředitelka ÚOS ČČK Brno-město n

Záchranný tým ČČK Ostrava
V sobotu 22.3.2014 Záchranný
tým ČČK Ostrava (ZT ČČK) zajišťoval zdravotnický dohled na rizikovém fotbalovém utkání týmu FC
Baník Ostrava s AC Sparta Praha. Na

zdravotnickém zajištění se podílelo
6 zdravotníků, sanitní vozidlo a velitel zajištění ze strany ZT ČČK a další
4 zdravotníci a dva převozové sanitní
vozy z Vítkovické nemocnice.



V průběhu zajištění bylo celkem
ošetřeno 41 osob. Většinou se jednalo o zranění způsobená potyčkami
fanoušků a napadením, poranění úrazového charakteru. Dvakrát bylo nutné
>>>
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předat pacienta zdravotnické záchranné
službě (ZZS). V prvním případě pacienta v bezvědomí po fyzickém napadení krátce po začátku zápasu. Pacient byl
zajištěn na místě v sanitě ČČK a předán
do péče ZZS. V druhém případě byl
pacient také nalezen v bezvědomí, ze
kterého se později probral. Vzhledem
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k tomu, že byl léčen na epilepsii, tak ho
zdravotníci také předali do péče ZZS.
Po prolomení nárazníkové bezpečnostní zóny a opatření PČR v polovině
utkání bylo následně ošetřeno 25 osob
s poraněním očí a dechovými obtížemi
z důvodu použití slzného plynu při
zákroku PČR. Z méně závažných sta-

vů byli ošetřeni další pacienti s tržnými
ranami, pokousaní psem, ránami po
úderu sedačkami, podvrtnutý kotník,
zlomené prstní kosti a zápěstí.  Naštěstí nikdo ze zasahujících zdravotníků
nebyl zraněn.
Miroslav Osmančík,
velitel ZT ČČK Ostrava n

Úspěchy MS ČČK Valašské Klobouky
Valašské Klobouky jsou malebným
městečkem s 5 000 obyvateli, které
se nachází v severním cípu Chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty, vyhlášené v roce 1996 za biosférickou rezervaci UNESCA. Valašsko patří k nejchudším oblastem České republiky
s vysokou nezaměstnaností a nízkou
dopravní obslužností. Tím je obdivuhodnější práce všech dobrovolníků
v zájmových organizacích, mezi které
patří i Místní skupina ČČK Valašské
Klobouky.
Činnost této místní skupiny má více
než 90 let svého působení. Naše aktivity jsou zaměřené velmi všestranně a to
nejen na naše členy, ale i na široký okruh
veřejnosti. Mezi nejvyhledávanější
a nejvíce navštěvované patří přednášky na téma zdravý životní styl, ale také
kulturní a sportovní akce. Pokud hovoříme o tom, že naše činnost je zaměřena
na celé spektrum věkové kategorie, je
potřeba vyzdvihnout především práci
s dětmi, která má u nás poměrně dlouhou tradici sahající až do roku 1978.
V tomto roce vznikl kroužek Mladých
zdravotníků a jeho činnost pokračuje
do dnešních dnů. Loňský rok byl pro
naše mladé zdravotníky velmi úspěšným a to především díky výsledkům,
kterých dosáhly naše Hlídky mladých
zdravotníků. První úspěch zaznamenaly již v okresním kole soutěže, které se
konalo v květnu 2013 ve Zlíně a odkud
hlídky přivezly dvě první a jedno druhé
místo. V červnu téhož roku proběhlo
v Blansku krajské kolo, kam postoupily dvě vítězné hlídky z kola okresního. I zde předvedly fantastické výkony
a domů přivezly první a čtvrté místo.
Vítězné družstvo z krajského kola změ-

řilo své síly v září v Praze na republikové
soutěži Hlídek mladých zdravotníků,
ze které se vrátilo s historicky prvním
titulem mistrů České republiky. Soutěž
byla zahájena v Tyršově domě a situována do atraktivní lokality parku Kampa a na 18 soutěžních hlídek z celé
České republiky čekalo 5 stanovišť, na
kterých hlídky musely vyřešit modelovou situaci, zajistit vlastní bezpečnost,
přivolat odbornou pomoc a poskytnout první pomoc poraněným. V době
soutěže nebyla Kampa uzavřena, takže
návštěvnici a turisté tvořili kulisu a tím

více se modelové situace přibližovaly
realitě běžného života. Spolu s hlídkou
z Lidečka byli valašskokloboučtí jedinými zástupci za kraj Jihomoravský
a Zlínský. I přes nepřízeň osudu, který
zasáhl do série soutěží tím, že republikové kolo z důvodu povodní muselo
být posunuto o tři měsíce, dokázala
valašskokloboucká hlídka ve složení
Bára Řepová (kapitánka), Jana Česneková, Anna Dorňáková, Erika


Mačková a Jiří Šerý zvítězit. Naši
mladí zdravotníci prokázali své vysoké
odborné znalosti a schopnost týmové
spolupráce. Jak uvedla Ludmila Šulcová, vedoucí: „Děti zvládly všechny situace bez jediné chyby, nic je nezaskočilo
a bravurně si poradily s každým úkolem, ani jedinkrát nezaváhaly.“
Další velmi oblíbenou a dnes již
tradiční akcí, kterou pořádáme a jež
je zaměřena také především na děti,
je dětský karneval. Každoročně se
ho účastní více než 500 návštěvníků
a drtivá většina dětí přijde v nádherných maskách. Děti
se svými rodiči a prarodiči stráví příjemné
nedělní
odpoledne
plné her, tanců, zábavy a domů si odnesou
jednu z mnoha cen
z naší bohaté tomboly. Letošní ročník měl
charitativní charakter,
výtěžek ze vstupného
byl věnován nemocnému chlapci z Valašských Klobouk. Stejně
jako všechny naše akce,
tak i karneval znamená
především hodně času,
který členky dobrovolně stráví jeho
přípravou. Odměnou pro nás jsou
slova chvály, ale především nadšení
a radost v očích dětí.
Těší nás, že svou činností dokážeme
zaujmout zejména mladé lidi, kteří
pak vstupují mezi nás a svými nápady,
elánem a chutí věnovat volný čas zpestřují naši činnost.
Za MS ČČK Valašské Klobouky
Eva Fialová n

Noviny Červeného kříže

2/2014

Zasedání Místních skupin ČČK
v okrese Písek v roce 2013

Ve městě Písek působí celkem 5
Místních skupin Českého červeného
kříže. Tři z nich Písek 8, 9 a 10 velmi
úzce spolupracují a tak si upořádali
valnou hromadu společně v zasedací místnosti Úřadu oblastního spolu
Českého červeného kříže. Vzhledem
k tomu, že tyto MS mají  bezmála 200
členů, byla zasedačka plná. Výroční
zprávy přednášely předsedkyně nebo
jednatelky a bylo čím se pochlubit.
Deset členek z MS č.8 a č.10 pracu-

je pravidelně celoročně v Ošacovacím středisku ČČK Písek bez nároku
na odměnu, členky všech MS sbírají
staré nepotřebné brýle, které nám již
několik let přeměřují v oční optice
p.Vondryse v Bundovcově ulici v Písku a pak se balí a posílají do Afriky, kde
jsou pro afričany pravým bohatstvím.
V minulých letech pletla celá řada členek bavlněná obinadla pro leprosárium také v Africe. Tato obinadla chtějí
proto, že vydrží déle než běžný zdrav.
materiál a dají se vyvářet.
Členky výborů MS obcházejí osobně starší a nemocné členy svých MS při
příležitosti životních jubileí s dárečky
a přáními. Na konci roku 2013 bylo
už počtvrté uskutečněno setkání členů

nad 80 let, kterých bylo v prosinci roku
2013 celkem 55 a převážná většina se
jich slavnostního setkání zúčastnila.
Kulturní program již tradičně  zajišťuje p.učitel Procházka se svými svěřenci
z Hudební školy v Písku, nechybí ani
pohoštění a dárečky financované MěÚ
Písek a OS  ČČK Písek.
Členové místních skupin ČČK navštěvují Akademii III. věku, kterou připravuje sociální komise při OS ČČK
Písek. Akademie jsou Oblastním spolkem ČČK pořádány již 30 let.
MS ve spolupráci s Oblastním spolkem uspořádaly celou řadu pěkných
zájezdů pro seniory, tři na divadelní
představení do Č. Budějovic a do Týna
nad Vltavou na Hello Dolly, Kráska
a zvíře a Advent.  Čtyři  zájezdy byly
tématicky zaměřené na muzea, pamětihodnosti a zámky, např. Netvořice
muzeum kameniny a sbírka smaltu,
Růžkovy Lhotce – památník hudebních tradic Podblanicka, zámek Karlova koruna, památník bitvy u Lipan
a další. Členky se rovněž zúčastnily
týdenního turistického zájezdu do
Beskyd. Jeden zájezd byl organizován
sociální komisí na závěr Akademie

III. věku do Vimperka a ekologickým
autobusem  „Dostupná Šumava“.
Všechny tyto akce stejně jako
Mikulášská pro seniory byly financovány z příspěvku MěÚ Písek na volnočasové aktivity seniorů, z příspěvků
Oblastního spolku ČČK Písek a některé ze spoluúčasti zúčastněných.
Ve městě Písek existují ještě dvě
další místní skupiny : MS ČČK Písek
I, kterou vede Lukáš Nebes a věnuje
se zejména záchranářské činnosti, pracují jako rozhodčí při soutěžích ČČK,
zajišťují zdrav. dozory   apod., a   MS
ČČK Písek XI  složená převážně ze
zaměstnanců Úřadu Oblastního spolku, zaměstnanců Agentury domácí
péče,   pracovníků ČČK a jejich známých a rodinných příslušníků. Tyto
MS se podílí na pomoci při realizaci
akcí pořádaných Oblastním spolkem
ČČK Písek.
Jsme rádi, že naši členové byť povětšinou v seniorském věku jsou aktivní
a to nejen v Písku ale také v Chyškách,
Boudách, Protivíně, Záhoří a v dalších
místech po celém okrese.
Hana Komínková - ředitelka
Úřadu OS ČČK Písek n
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