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Vážení přátelé,
čtenáři Novin ČK,
před čtyřmi roky jsem na stránkách
Novin ČK vyjádřil názor, že dalších několik let bude pro ČČK velmi obtížných.
Potvrdilo se, že státní dotační podpora celoplošným projektům ČČK, která se
mezi roky 2009 a 2010 dramaticky snížila,
se ustálila na sice nízké, ale zatím ne likvidační úrovni. Plnění základních funkcí
naší organizace nebylo ohroženo. Dosud
se ale nepodařilo státní podporu ČČK
nějak stabilizovat, učinit ji konstantní součástí státního rozpočtu vzhledem k povinnostem státu vycházejícím z Ženevských
úmluv a zákona č. 126/1992 Sb.
Před čtyřmi lety jsem vyjádřil znepokojení, že máme dokonce oblastní spolky,
které mají jenom jednu místní skupinu,
ale že to zatím není obecnější trend. Podle výkazů za rok 2013 máme celkem 692
místních skupin ČČK v 73 oblastních
spolcích ČČK a pouze jednu místní skupinu vykazuje jenom 6 oblastních spolků.
To sice není mnoho, ale vzhledem k tomu,
že tato situace výrazně negativně ovlivňuje
rozhodovací procesy v OS ČČK, museli
jsme na to reagovat změnou Stanov ČČK
ve formě dodatku č. 8. Věřím, že oblastních spolků s jenom jednou místní skupinou nebude přibývat i proto, že mít jenom
jednu místní skupinu je pro oblastní spolek vlastně velmi nevýhodné.
Výrazný pokles členské základny v roce
2011 se v dalších letech 2012 a 2013 již
neopakoval, to ale neznamená, že členů
ČČK neubývá. Za minulý rok jsme vyká-

listopad / prosinec
zali cca 18 000 členů a 3 500 dobrovolníků zapojených do činnosti ČČK. Co
nás ovšem musí znepokojovat, je věkové
složení naší členské základny. Budeme mít
dostatek mladších aktivních členů, až ti
starší odejdou na zasloužilý odpočinek?
Bezpochyby to souvisí s atraktivitou naší
činnosti, s možností seberealizace, kterou
mladí lidé hledají. Na nabídku schůzování
a placení příspěvků jistě nikoho nezískáme,
musíme být schopni poskytnout zájemcům
pocit, že jsou užiteční, že dělají prospěšnou
věc, že o ně v ČČK stojíme. Nejsem si
vůbec jistý, jestli to umíme.
V souvislosti s Novým občanským
zákoníkem a dalšími předpisy, které teprve vstoupí v platnost, jsme konfrontováni
s novými, dosud neznámými situacemi.
Výrazné změny již nastaly – místní skupiny
ČČK již nemají právní subjektivitu (právní
osobnost), nově se registrují oblastní spolky ČČK jako tzv. pobočné spolky. Velmi
důležitá a složitá je také z tohoto pohledu
problematika slučování spolků nebo jejich
zánik bez právního nástupce. Máme již
k dispozici vnitřní předpisy, které tuto problematiku řeší, a proto je velmi důležité se
s těmito normami seznámit.
V tomto roce jsme také několikrát reagovali na přírodní a válečné katastrofy a
realizovali několik zahraničních materiálních humanitárních pomocí. Šlo zejména
o oblast Balkánu a stále aktuálně probíhají
humanitární pomoci Ukrajině. Spolupracujeme s Ministerstvem zahraničních věcí
ČR a českou ambasádou v Kyjevě, na místě
je naším přirozeným partnerem Ukrajinský červený kříž. Rádi bychom i v budoucnu posilovali význam humanitární činnos-
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ti, krizové připravenosti a humanitárních
jednotek ČČK a zapojili co možná nejvíce
oblastních spolků ČČK.
O velké programové aktivitě ČČK
vypovídají nejen výsledky činnosti všech
složek ČČK za uplynulý rok, ale i dosavadní výsledky roku právě končícího.
Obsahují řadu pozitivních údajů, které
nás naplňují pozitivní energií a jsou nadějí
do budoucna. Za ně bych chtěl všem členům, funkcionářům i pracovníkům ČČK
opravdu upřímně poděkovat. Blíží se
konec roku 2014, a tak mi dovolte popřát
Vám, aby se Vám podařilo dokončit vše,
co jste si předsevzali a abychom společně
s klidným svědomím mohli vykročit do
roku příštího. Hodně zdraví, přátelé.
RNDr. Josef Konečný,
ředitel Úřadu ČČK n

Všem našim čtenářům
přejeme krásné Vánoční svátky
a pevné zdraví v roce 2015
prezident ČČK a ředitel Úřadu ČČK
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Dárci krve na Hradě Pražském
Dne 14. listopadu 2014 přijala choť
hlavy státu, paní Ivana Zemanová, na
Hradě Pražském delegaci dárců krve
v doprovodu představitelů ČČK. Tohoto

tradičního setkání se zúčastnilo 25 bezpříspěvkových dárců krve a jejích složek
vybraných z letošních nositelů Zlatého
kříže ČČK v celé ČR.

Paní I. Zemanová dárcům poděkovala, ocenila důležitost dárcovství krve
a zmínila, že letos také řady dárců krve
rozšířila, což bylo patrno i z Krůpěje krve, kterou si připjala.
Podle prezidenta ČČK M.
Jukla zdůrazňuje přijetí dárců krve na Hradě potřebnost krve a jejích složek
- v ČR je každý týden třeba
odběrů od 10 tisíc dárců.
Nejvyšším ze Zlatých křížů
vyznamená ČČK ročně přes
200 dárců.
Každému z dárců krve
paní
Zemanová
poděkovala a v upomínku předala knihu
o Svatovítském pokladu, který si dárci
mohli po té prohlédnout. Součástí přijetí
na Hradě bylo i kulturní vystoupení Ládi

Oceněný dárce pan Zdeněk Duběnka
navštívil Úřad ČČK
Pana Duběnku k dárcovství krve přivedla maminka, která byla také dárkyní krve.
Bezpříspěvkovým dárcem krve se stal v roce
1971, kdy ve svých 19 letech šel poprvé
darovat krev. Krev může darovat 4x ročně,
s odběrem plazmy se začalo v 90. letech a
tu může darovat každých 14 dní. Nikdy ho
ani nenapadlo dát si za krev zaplatit. Pan
Duběnka je dárcem krve i krevní plazmy
celý život a přivedl k dárcovství i další členy
rodiny. A tak se stalo, že letos dosáhl již 548.
bezpříspěvkového odběru. To nezůstalo
nepovšimnuto při letošním udělování stát-

Doc. Marek Jukl, Ph.D.,
prezident ČČK n

ních vyznamenání. Na slavnostním večeru 28. října 2014 mu prezident republiky
udělil za zásluhy o stát „Medaili za zásluhy“.
Pan Duběnka však ještě nehodlá s dárcovstvím skončit, také prý to nejde tak najednou, musí se postupně a tak má v plánu
5. 5. 2015 dosáhnout 555. bezpříspěvkového
odběru. Měl by jedno přání, aby každý žadatel o řidičský průkaz se stal dárcem krve.
Pan Duběnka je skromný a veselý pán,
je velký turista – spolu s manželkou téměř
každý víkend šlapou nové kilometry. Tak
nejen do nich mu přejeme pevní zdraví,
optimismus a ať se mu všechna přání splní.
Zdena Kmoníčková,
MUDr. Jaroslav Hornych, Úřad ČČK n

Zasedaly Komory ČČK
Ve dnech 1. a 8. listopadu se sešli delegáti ČČK na
zasedáních Komor ČČK, aby schválili dodatek č. 8 Stanov
ČČK, týkající se oblastních spolků ČČK, které tvoří pouze 1 místní skupina ČČK. Dále byly projednány zprávy
o činnosti Výkonné rady ČČK a Úřadu ČČK za uplynulé
období, v diskusi vystoupili delegáti OS ČČK k aktuální
činnosti OS ČČK.
Z důvodu odstoupení z funkce předsedkyně ČK a viceprezidentky ČČK- JUDr.Jany Lexové, zvolili delegáti České komory ČČK nového předsedu České komory ČČK a
viceprezidenta ČČK Ing. Martina Srba,Ph.D., delegáta z
OS ČČK Praha 1.
Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

Kerndla, který tím dárcům poděkoval
za záchranu svého zdraví. Tradice přijetí
dárců krve na Hradě, zahájená L. Svobodou, byla obnovena V. Havlem po vzniku
ČR. Účelem přijetí dárců krve na Hradě
je zviditelnění dárcovství krve i zvýšení
vážnosti jejích dárců ve společnosti.

AKTUALITY
Přátelská místa

Ing. Martin Srb,Ph.D.



Dne 3.11.2014 se v pražském hotelu
Clarion konala konference Přátelská místa
po pěti letech. Jejím cílem bylo zhodnotit
první pětiletí tohoto projektu ČČK, jehož
cílem je vytvořit síť míst, která budou přátelská k lidem se specifickými potřebami,
ať se již jedná o veřejné instituce, banky či
třeba hotely. Během 5 let vzniklo celkem
53 takovýchto míst v ČR, jejichž personál
je vyškolen k tomu, aby dovedl s hendikepovanými komunikovat či jim pomoci.
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150 let humanitárního
práva a Červeného kříže
Výzkumné centrum pro lidská práva
(UNCE) při Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze uspořádalo 7. listopadu
2014 v budově PF UK v Praze konferenci
150 let mezinárodního humanitárního práva. Akce se konala u příležitosti letošního
150. výročí přijetí první Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných příslušníků
ozbrojených sil v poli (1864) a loňského
150. výročí založení Mezinárodního výboru Červeného kříže (1863). Obě události
zahájily vývoj mezinárodního humanitárního práva (MHP), někdy také nazývaného právo ozbrojených konfliktů, které
reguluje průběh ozbrojených konfliktů a
chrání jejich oběti. S příspěvkem „Meziná-
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rodní Červený kříž, role jeho komponent a MHP“ vystoupil prezident ČČK
Doc. Dr. Marek Jukl.

Celostátní cvičení
Humanitárních jednotek
ČČK
Ve dnech 7.-9.11.2014 se v Praze a Středočeském kraji konalo celostátní cvičení
Humanitárních jednotek ČČK. Celkem 44
členů HJ ČČK z celé ČR se přijelo seznámit s postupy pro operační řízení, provoz
evakuačních center i péči o osoby zasažené
mimořádnou událostí. Námětem cvičení
byla péče o osoby, které musely v důsledku
mimořádné události na delší dobu opustit
své domovy. Samozřejmostí byla také psy-

chosociální podpora včetně zajištění specifických potřeb dětí nebo cizinců.

Pomoc Ukrajině: stáže
lékařů v ČR
Český červený kříž zprostředkoval dvěma ukrajinským lékařům v rámci další etapy
své humanitární pomoci Ukrajině od 10.11.
odbornou měsíční stáž ve Fakultní nemocnici
Královské Vinohrady. Zajištění této stáže probíhá v úzké spolupráci s Velvyslanectvím ČR
v Kyjevě. Jedná se o lékaře z Kyjevské městské
nemocnice s odborným zaměřením anesteziolog se specializací na ošetření tepelných šoků a
chirurg se specializací na popáleninovou medicínu. Cílem je seznámit lékaře s novými trendy a postupy, které by mohli po svém návratu
aplikovat v nemocnici, ve které pracují.

okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Okénko do Dětské odborné léčebny v Bukovanech
Vážení a milí čtenáři,
další rok se nezadržitelně blíží ke svému
konci, a tak je na místě malé bukovanské
ohlédnutí za rokem 2014. I když nemocných dětí s různými indikacemi chorob
dýchacích cest a alergiemi dle ročenky

Proto z naší strany usilujeme o zvýšení
nabídky léčebné péče spolu s moderním
ubytovacím zázemím, jako je rekonstrukce pokojů se sociálním zařízením, rozšíření léčebného programu o rehabilitační
centrum, rekonstrukci kluboven, zřízení
recepce,
výstavbu
dalších herních prvků v zámeckém parku a další. Pro tyto
cíle máme vypracován katalog projektů pro období 2014
– 2018, podle něhož
se snažíme léčebnu
zvelebovat. Katalog
projektů je k nahlédnutí na internetových

ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a
statistiky ČR) nezadržitelně přibývá, naše
zařízení a zařízení podobného charakteru
se potýkají se stále stejným problémem, a
tím je naplněnost. I přestože jsme navštívili mnoho ordinací pediatrů, alergologů,
dětských domovů a azylových domů v různých regionech s osvětou o prospěšnosti
léčby alergických dětí, naplněnost léčebny
se nikterak zásadně nezměnila. Udržet tak
naše zdravotnické zařízení je ekonomicky
i personálně velmi náročné.


stránkách léčebny www.lecebnabukovany.
cz. Zde uvidíte, co se nám již podařilo, a o
co v uvedeném období usilujeme.
Pro tyto projekty hledáme vhodné
grantové nebo nadační fondy, kde se,
spolu s významnou podporou a pomocí
našeho zřizovatele ČČK, snažíme zajistit
financování. Děkujeme všem, kteří vybrali
naše projekty na základě dotačních výzev,
a pomohli nám naplnit část našich cílů.
Kolektiv Dětské odborné léčebny
v Bukovanech Vám všem přeje pro sváteční, ale i další čas to, co člověk nejvíc
potřebuje – ZDRAVÍ, to co člověk stále
hledá – ŠTĚSTÍ, to bez čeho se nedá žít
– LÁSKU.
Václav Plecitý,
DOL Bukovany n

Noviny Červeného kříže

6/2014

Z činnosti os ččk

Vánoční Těsnohlídkův strom

s tradiční sbírkou Červeného kříže
Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako
symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc,
ale připomíná nám všem také tradici, která
se začala odvíjet před 90 lety. 13. prosince
roku 1924 byl v těchto místech slavnostně
rozsvícen první Vánoční strom republiky, částka, která se tenkrát vybrala činila
69 892 Kč. U zrodu této tradice stál
redaktor Lidových novin, spisovatel a básník Rudolf Těsnohlídek. Vztyčení prvního
Vánočního stromu republiky
předcházel příběh, jehož byl
Rudolf Těsnohlídek přímým
účastníkem.
22. prosince 1919 si vyšel
spolu se svými přáteli Františkem Koudelkou a Josefem
Tesařem v Bílovicích nad
Svitavou do lesa pro vánoční
stromek. V místech nedaleko
dnešní Myslivny Lišky Bystroušky nalezli
pod stromem odloženou, téměř zmrzlou,
teprve sedmnáctiměsíční holčičku Lidušku. Položila ji tam zoufalá matka, která
nacházejíc se ve velké bídě bez zaměstnání a bez prostředků nevěděla, jak se o ni
dál postarat. Pro Lidušku měl její příběh
šťastný konec. Našli jí dobří lidé a byla

zachráněna. Díky péči své nové adoptivní rodiny, (manželů Polákových z Brna),
prožila pak dlouhý a spokojený život.
Byl to právě tento příběh, který novináře Rudolfa Těsnohlídka podnítil ke zvýšenému zájmu o osudy opuštěných dětí a
sirotků a přispěl k vyburcování společnosti
k možným řešením této otázky. Po vzoru
Dánska k nám byla přenesena
tradice obdarovávání chudých
a potřebných v době Vánoc.
Sbírky pro opuštěné děti pod
Vánočními stromy, jichž se
ujal Červený kříž (Divise Čsl.
Červeného kříže), přinesly
už v prvních letech dostatek
finančních prostředků, aby se
mohl splnit další sen Rudolfa Těsnohlídka – vybudování
dětského domova v Brně.
Základní kámen dětského
domova Dagmar byl položen v roce 1928
(8. prosince). O rok později zahájil domov
svůj provoz a právě v letošním roce dovršil
již 85 let od svého vzniku.
Bylo by pěkné říci o tomto Vánočním
stromu, že je devadesátým v řadě, ale není
tomu tak. Byly doby, kdy byla tato tradice
přerušena (období okupace republiky, pak

Beseda se seniory
ve Smržovce

cisté v Libereckém kraji rozhodli zorganizovat několik besed, které by přispěly ke zvýšení bezpečností těchto našich obyvatel. Na
Jablonecku ve Smržovce se taková beseda
uskutečnila ve spolupráci s ředitelkou ÚOS
ČČK v Jablonci nad Nisou paní Kateřinou
Havlovou. Všem přítomným se také představil policista – okrskář pprap. Jan Skalský
z Obvodního oddělení ve Smržovce.
Ústředním tématem besedy byla problematika předváděcích akcí pro seniory s promítáním ukázek z filmu „Šmejdi“. Manipulace, nátlak, ponižování, agrese – to vše tvoří
pozadí těchto akcí, jejichž hlavním cílem je
donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého a mnohdy nekvalitního
zboží. Policisté se seniory hovořili o
rizicích spojených s jejich účastí na
takových předváděcích akcích. Paní
Havlová využila této příležitosti, aby
všechny přítomné upozornila také
na zdravotní problémy, které mohou
právě starší občany při takových
mnohahodinových zájezdech potkat,
jak takovému náhlému zhoršení zdra-

Policisté společně s ředitelkou Úřadu
Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou besedovali u příležitosti Mezinárodního dne seniorů (1.10.) se seniory v Domě
penzionu pro důchodce ve Smržovce. Tento
den je oslavou všeho, co společnosti přináší
staří lidé a jeho připomenutím se zvyšuje
podvědomí o problémech, se kterými se
potýkají. Jsou to právě senioři, kteří se často
pro svůj věk stávají oběťmi trestných činů a
jsou tak jednou z nejzranitelnějších skupin
naší společnosti. Z tohoto důvodu se poli-



také za bývalého režimu) a vánoční stromy
mohly růst jen v srdcích lidí. Věříme, že tyto
časy jsou už nenávratně pryč. Je tu ale stá-

le čas pro dobré skutky, pro dary a pomoc
těm, kteří je potřebují. Těm všem je určena
tradiční sbírka Českého červeného kříže pod
Vánočním stromem. Vánoce jsou svátky
radosti, štěstí, rodinné pohody a lidské sounáležitosti. Jsou také časem pro dobré činy.
Ivana Holásková,
ředitelka ÚOS ČČK Brno - město n
votního stavu předcházet a jak se zachovat
v situaci, kdy tento stav již nastane. Dále
byli upozorněni na obezřetnost při vybírání
finančních prostředků v peněžních ústavech a připomněli si, jak je důležité umět
říkat „NE“ v situacích, kdy se u dveří bytu
objeví podomní prodejci.
Závěrečné téma bylo spojeno s nadcházejícím podzimem, kdy se krátí den, objevují se mlhy, a tím se snižuje viditelnost
chodců v silničním provozu. Policisté upozornili na skutečnost, jak je důležité nejen
dobře vidět, ale také být viděn. Zdůraznili
nutnost používání reflexních prvků na oblečení při chůzi v silničním provozu a každý
účastník obdržel od policistů reflexní pásku. Ředitelka ÚOS ČČK předala statutární
zástupkyni Domu penzionu pro důchodce
paní Olze Kahánkové pro využití při péči
o seniory několik lékárniček a vyjádřila
spokojenost nad tím, že všichni obyvatelé
penzionu mají své zdravotní knížky.
nprap. Dagmar Sochorová
a Kateřina Havlová,
ředitelka ÚOS ČČK Jablonec n./ N. n
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Ohlédnutí za činností OS ČČK Hodonín v roce 2014
Programovou činnost jsme zahájili školením učitelek-zdravotnic a mladých členů ČČK Gymnázia Hodonín k přípravě
Soutěže mladých zdravotníků. Paní učitelky i mladí členové ČČK Gymnázia se

již několik let věnují této záslužné
práci a proto jsme je v letošním
roce na valné hromadě MS ČČK
u příležitosti DNE MATEK ocenili a vyslovili poděkování.
Okresní Soutěž MZ se u nás
uskutečnila dne 20.5.2014 v areálu Střediska volného času v Hodoníně.
Děti přišli podpořit pozvaní hosté – starostka města Milana Grauová a primář
ARO nemocnice TGM Hodonín Bohumil
Holub, kteří pozorně sledovali praktické
dovednosti a znalosti mladých zdravotníků. Jako mimosoutěžní disciplína bylo
stanoviště „Příroda kolem nás“ se zaměře-

ním na les, jedovaté a léčivě rostliny a na
dalším stanovišti zástupci městské policie
prověřili znalosti soutěžících v bezpečnosti silničního provozu. Vítězné hlídky se
zúčastnily krajského kola ve Znojmě, kde
se umístily na pěkném
třetím a čtvrtém místě.
Velmi se nám daří
spolupráce s Nemocnicí TGM Hodonín, kde
se pravidelně zúčastňujeme jejich akcí, např.
dne 7.června nemocnice uspořádala „Rodinný
den otevřených dveří“,

kde naše lektorka p. Božena Miklósyová
spolu s mladými zdravotníky z gymnázia
převedla ukázky první pomoci, resuscitace a taky se zaměřila na prevenci proti
úrazům. Dne 10.6. se již po jedenácté
otevřely dveře Pracoviště hematologie a
transfuzní služby – Oddělení laboratorní
medicíny pro všechny stávající dárce krve

DESÍTKY LITRŮ STUDENTSKÉ KRVE
V aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se 16.10.2014 sešly stovky studentů, a to
v rámci konference „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 problematikou, ale především je motivovat k tomu,
aby se stali pravidelnými dárci. Akce byla
primárně určena pro studenty středních,
vyšších odborných a vysokých škol, celkem se jich sešlo více než 300.
Studenti se dozvěděli spoustu 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 zástupce HZS

Zlín Ing. Štefan Hrtús a zástupce PČR
Zlín kpt. Mgr. Petr Zetek. Zkušenosti s dobrovolnickými akcemi s Fakultou
humanitních studií UTB přednesla její
zástupkyně Mgr. Anna Krátká, Ph.D. a


i nové zájemce o dárcovství krve u příležitosti „Světového dne dárců krve“, kterého se za náš oblastní spolek zúčastnila
předsedkyně OVR MUDr. Olga Míčková
a ředitelka ÚOS Alena Štukavcová.
Již několik let spolupracujeme s Městem Hodonín v rámci „Projektu Zdravé
město a místní Agendy 21“. V dubnu
jsme se podíleli na přípravě Dne Země s
názvem „Země, příroda a my“ kde děti
prokazovaly své znalosti v daném tématu a zajistili jsme zdravotnický dozor.
V červnu byly vyhlášeny „Národní dny
bez úrazu“ kdy jsme se zúčastnili s programem pro MŠ s názvem „Polámal se mraveneček“ a tento program jsme předvedli
v MŠ Družstevní a Žižkova v Hodoníně
a pro 3-5 třídu ZŠ jsme v ZŠ Vančurova
v Hodoníně uvedli program s názvem „Co
vypráví červený kříž“. Dále v rámci „Dnů
bez úrazu“ jsme uskutečnili přednášku
pro klienty Psychocentra „Domeček“,
kterou provedla MUDr. Olga Míčková a
další přednášku na téma „První pomoc a
prevence při dětských úrazech“ přednášela p.Božena Miklósyová ve spolupráci
s Famili Pointem a MěÚ Hodonín. Uvedli
jsme alespoň několik akcí, které OS ČČK
Hodonín pravidelně pořádá ve spolupráci s Nemocnicí TGM Hodonín, Městem
Hodonín a doufáme, že se naše spolupráce
bude dále rozvíjet.
Alena Štukavcová,
ředitelka ÚOS ČČK Hodonín n
její studentky se pokusily přesvědčit ostatní účastníky konference, že darování krve
skutečně nebolí, jen je důležité nenechat
se prvotním strachem ovládnout.
Součástí konference bylo i předání Zlatého kříže III. třídy bezplatným dárcům za
80 odběrů a vyhlášení III. 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 OS ČČK
Zlín Michaela Stýblová.
V České republice bezplatně
darují krev pouze tři lidé ze sta,
což pro potřeby naší země nepostačuje. Neustále je proto třeba
informovat a motivovat nové potenciální
dárce. Český červený kříž se tomu věnuje
již od roku 1920.
Mgr. Michaela Stýblová,
ředitelka ÚOS ČČK Zlín n
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Výlet do ZOO

zajímavější a krásnější. Po příjezdu jsme
se společně vyfotografovali a jako první
jsme navštívili novou zátoku rejnoků.
Byli jsme velká skupina a tak každý zvolil dále svůj směr prohlídky. Po setmění
jsme rozsvítili své lampiony a zakončili

V pátek 10.10.2014 vyrazili účastníci s Českým červeným křížem Kroměříž na výlet do ZOO Lešná. Počasí
bylo krásné. A Lešná? Ta je rok od roku

Pietní akt
MS ČČK Šťáhlavy (OS ČČK Plzeň – jih
a sever) uspořádala ve spolupráci se Základní školou Šťáhlavy dne 10. října 2014 pietní akt k 145. výročí narození akademického
malíře chodského lidu Jaroslava Špillara u
jeho hrobu na místním hřbitově.
Byl pronesen projev o životě a díle akademického malíře a položeny dva věnce se stuhami věnované MS ČČK a základní školou.

Rekondiční pobyt
s OS ČČK Kroměříž
v Beskydech

Alice Juračková,
ředitelka ÚOS ČČK Kroměříž n

Jaroslav Špillar se narodil v Resslově ulici
č. 12 (dříve Nové) v Plzni. Ze Šťáhlav si vzal
za manželku Annu Dolejšovou, dceru poštmistrové. Ve Šťáhlavech mají rodinný hrob.
MS ČČK pečuje o tento hrob po dohodě se
Západočeskou galerií v Plzni již 30 let.
Pietního aktu se zúčastnil starosta
obce Ing. Václav Štětina, který též položil
kytici karafiátů s trikolórou a poděkoval
MS ČČK za trvalou péči o tento hrob.
Za MS ČČK Alois Nolč n
pana Patíka, který nám připravil jízdu zručnosti s motokárami a umožnil nám tak

Pěknou fotografií se vracíme k našemu rekondičnímu pobytu v Beskydech
pro seniory a rodiny s dětmi, kde jsme se
rozhodli načerpat energii z podzimního
sluníčka. Počasí nám docela přálo, takže
jsme si i tentokrát užili pěkné procházky
s holemi, náruživí houbaři si udělali
radost sběrem hub a někteří prostě jen tak
odpočívali. Užili jsme si také péče wellnes
v našem hotelu a těšili se každý den na
společný aquaerobic a ranní cvičení.
Zpestřením našeho bohatého programu
byla návštěva krajského koordinátora Besip

vyzkoušet něco nového a v běžném denním
provozu řidiče i netradičního.
Společně jsme se také navštívili
Pustevny a Radhošť, příjemný byl
i pobyt ve wellnes hotelu Horal ve
Velkých Karlovicích nebo modelování v keramické dílně. Děti
si užily vodních radovánek i her,
nechyběla ani jóga pro děti pod
vedením zkušených lektorek.
Pobyt v Hotelu Duo na Horní
Bečvě byl díky vzorným službám
personálu velmi příjemný a uskutečnil se za finanční podpory Zlínského kraje. Už teď se těšíme, že
jaro opět přivítáme v Beskydech.
Spokojení rekreanti n

Benefiční koncert pro Azylový dům
pro matky s dětmi ve Svitavách
Koncert se konal u příležitosti oslav
dvaceti let provozu Azylového domu
pro matky s dětmi ve Svitavách 28. října 2014 v kostele sv. Jiljí.
Během koncertu vystoupili: Ingrid
Silná - varhany, Vojtěch Poštulka - zpěv,
Vojtěch Boštík - zpěv, Jana Mandlová umělecký přednes. Vše bylo v umělec-

tak procházku. Byl to moc hezký výlet
pro malé i velké návštěvníky ZOO. Za
rok se těšíme zase.

ké režii Jakuba Dobeše, kterému tímto
děkujeme za organizaci koncertu.
Na dobrovolném vstupném bylo celkem vybráno 4 535,- Kč. Výše částky
nás mile překvapila. Za vybrané peníze
budou zakoupeny dvě kojenecké postýlky včetně výbavičky.
Oblastní spolek ČČK Svitavy n
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Hrad žil první
pomocí
Dne 7.9 2014 proběhl na Slezskoostravském hradě již 7. ročník soutěže nezdravotnických složek Integrovaného záchranného
systému Hrad žije první pomocí.
Celá akce byla zahájena v 9:30 slavnostním nástupem, kde zúčastněným 13 týmům
popřál hodně štěstí personální ředitel ArcelorMittal Mgr. Jan Rafaj, dále zástupkyně
firmy Starbucks Veronika Schmuchová,
předsedkyně Oblastní výkonné rady ČČK
Ostrava JUDr. Milada Němčíková a taktéž
nemohlo chybět úvodní slovo ředitele soutěže Ing. Miroslava Osmančíka. Po vyslovení slibu soutěžících a rozhodčích se soutěžní
družstva rozmístila na soutěžní stanoviště.
Pro soutěžní týmy bylo letos připraveno
10 originálních modelových situací. Posádky policistů, příslušníků vojenské jednotky
a profesionálních i dobrovolných hasičů se
potýkaly se situacemi jako např. srážka dvou
cyklistů, autonehoda nebo použití automatického externího defibrilátoru.
Během soutěže byl pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program. Ti
mohli navštívit stánek Městské nemocnice Ostrava, kde jim byl zdarma naměřen
krevní tlak a hladina cukru v krvi. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského

kraje přispěl do programu svou statickou
ukázkou hasičské plošiny, hasičského auta a
jejich stánkem, který se zaměřil na prevenci
požárů. Svou činnost prezentovala i Vodní záchranná služba ČČK, která na místě
měla člun a své nové sanitní vozidlo. Děti
i jejich rodiče se dozvěděli spousty nových
informací u organizace IFMSA CZ, která
ukazovala první pomoc a měla připravenou
i velmi oblíbenou Nemocnici pro medvídky.
Stánek Aktivu Besip děti seznámil se základy
bezpečnosti silničního provozu a prevencí
dopravních nehod. Návštěvníci měli v průběhu akce možnost shlédnout i různé dynamické ukázky ať už od záchranářů Městské
police Ostrava, nebo od Báňské záchranné
stanice. Letošní novinkou byla přítomnost
Celního úřadu Moravskoslezského kraje,
kteří předváděli vozidlo KAPSCH na kontrolu mýtného a své zásahové auto. Bylo
zde i mnoho preventivních stánků – Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna, podologické poradenství, ČČK Ostrava, maskování
poranění veřejnosti a HIT rádio Orion. Ve
dvě hodiny odpoledne proběhla i ukázka
zásahu složek IZS u simulované autonehody
s dvěma zraněnými. Během dne mohli návštěvníci shlédnout vystoupení Roots company a gymnastického souboru z MS KASPV.
Po páté hodině odpolední, před vyhlášením vítězů, pronesla náměstkyně primátora
Statutárního města Ostravy Ing. Simona

Piperková, tisková mluvčí ČPZP Ing. Elena
Mazurová a předsedkyně Oblastní výkonné
rady ČČK Ostrava JUDr. Milada Němčíková
závěrečné slovo soutěže. Pak již přišly na řadu
dlouho očekávané výsledky. Letošním vítězem
se stalo družstvo Speciální pořádkové jednotky
Krajského ředitelství policie ČR MS Kraje.
Letos poprvé byla vyhlášena ještě dvě
mimořádná ocenění. První bylo za nejlepší kardiopulmonální resuscitaci, kterou

soutěžící prováděli na jednom ze stanovišť.
Toto ocenění získal velitel vítězného týmu
Speciální pořádkové jednotky Krajského
ředitelství policie ČR MS Kraje Michal
Kohut. Druhé ocenění získal Tým Městské policie Ostrava - SMO byl odměněn
za nejlépe odvedený výslech, který se soutěžícími dělala profesionální kriminalistka
taktéž v rámci soutěžního stanoviště.
Vítězům gratulujeme a těšíme se zase za
rok na 8. ročníku Hrad žije první pomocí !!!
Lucie Antošíková, tisková mluvčí ZT
ČČK Ostrava n

Cesta ke zdraví

Pražské cyklozvonění

Akci „Cesta ke zdraví“ pořádá Procter &Gamble ve spolupráci s OS
ČČK v Rakovníku. Uprostřed rakovnického náměstí stál 16. října velký
bílý kamion se zubní ordinací. Od rána sem přicházely děti z mateřských
škol a z prvního stupně základních škol. Úkolem členů ČČK bylo ukázat dětem, jak by měly pomoci svým kamarádům při zranění, jak zavolat
policii nebo záchranku. Pak již vstoupily do kamionu, kde na ně čekala
instruktorka s velkým plyšovým dinosaurem Zoubkem, kterého bolely
zuby. Děti si mohly prohlédnout skutečné zubařské nástroje, které Zoubkovi pomohly. Hravou formou byly děti poučeny jak si mají čistit zuby a
pak se nemusí bát zubního lékaře. Dětem se to líbilo a slibovaly, že si budou
pravidelně čistit zuby. Za odměnu
obdržely dárek – zubní kartáček a
pastu s návodem a obrázkem jak
pečovat o svůj chrup.

V sobotu 13. září 2014, což byl světový den první pomoci, se v
centrálním parku Prahy 13, konalo už osmé Pražské cyklozvonění.
To se sem vrátilo po pěti
letech. V pořádání této
akce se totiž střídají různé
pražské městské části. Na
místo se letos sjeli cyklisté
ze třinácti městských částí
a z Průhonic. Po svém příjezdu si všechny děti mohly projít soutěžní trasu
okolo Nepomuckého rybníka. Na trase nechybělo ani naše stanoviště, na kterém jsme všem
předváděli první pomoc při krvácení a při bezvědomí, samozřejmě
včetně resuscitace. Zároveň si u nás všichni mohli vyplnit test o
první pomoci. Následně získali nejen razítko, ale i zajímavé knížky
a Magazín mladého zdravotníka. Během odpoledne se na pódiu
vystřídalo mnoho kapel, všichni si také mohli vyzkoušet například
aquazorbing, dozvědět se něco o sovách, nebo se vypravit loďkou
na ostrov uprostřed rybníka. Velkou pozornost vzbudily ukázky
flyboardingu – nového sportu, při kterém se vznášíte nad vodou.
Akce vyvrcholila v 15 hodin losováním tomboly, které se mohli
zúčastnit všichni, kdo si prošli soutěžní trasu. Lukáš z naší skupiny
vyhrál hlavní cenu, což bylo horské kolo.

Odpoledne přicházely starší děti
s rodiči, kteří zde byli upozorněni
na potřebu dentální osvěty a jak je
důležité chodit na preventivní prohlídky. Většina dětí chodí k lékaři
až když je pozdě. Celá akce trvala
od 8 do 17 hodin a byla zajímavá a poučná jak pro děti tak i pro
dospělé.
Mgr. Hana Gayerová,
OS ČČK Rakovník n


Bc. Šimon Hlinovský, předseda 5. MS ČČK Praha 1 n
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A už je to 20 let
Dvě desetiletí Český červený kříž ve Zlíně
zajišťuje přímou péči pro lidi bez domova.
Bylo to v roce 1994 kdy ČČK začal s pověřením Magistrátu města Zlína spravovat ubytovnu pro muže ve Zlíně na Hornomlýnské
ulici. Dnes už to není jen ubytování, ale celý
komplex sociálních služeb, které toto Azylové zařízení ČČK Zlín zajišťuje.

Ubytovaní muži zde mají zajištěno nejen
přespání v čisté posteli a používání sprch
i hygienických zařízení, ale mohou si zde
i uvařit jídlo. Sociální pracovník s nimi vede
komunikaci - pomáhá při zajištění zaměstnání, pomáhá navazovat kontakty s rodinou,
případně nalézt možnost stálého ubytování, starým lidem nalézt možnost umístění
v domově důchodců. Na ubytovně je také
zajímavá kombinace další služby ČČK
– domácí ošetřovatelské péče, kdy zdravotní
sestra dochází na ubytovnu v případě potřeby (při indikaci lékařem) ošetřovat např. bércové vředy.

Odběrové středisko
dárců krve opět
otevřeno v Mělníku
Za významné spolupráce s OS ČČK
Mělník bylo dne 12.11.2014 slavnostně
otevřeno Odběrové středisko dárců krve
v Mělníku Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice
– Vojenské fakultní
nemocnice Praha v
prostorách budovy
LDN v Mělníku –
Podolí. Uskutečnilo
se tak na základě spolupráce s Nemocnicí
Mělník, kterou ÚVN
již jeden rok zásobuje krví. Zahájení
se zúčastnili předsta-
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Ke stálému ubytování pro 14 osob přibylo:
- ubytování na jednu noc – noclehárna pro
6 osob
- krizové přespání na židli – tzv. „seďárna“,
která je provozována přes zimní období
od října do dubna pro lidi, kteří v létě
přespávají v terénu. Zde je jim poskytnut teplý čaj a polévka. Minulou zimu se
poprvé zúčastňovaly i ženy. Tato služba
existuje od roku 2005 – tedy již 10 let.
Službu využívá 10 – 15 osob denně.
- denní centrum pro muže i ženy. V pracovní den 8 – 11 hod. si mohou přijít
provést osobní hygienu - osprchovat
se, oholit, ostříhat vlasy, vyzvednout si
čisté ošacení, dostanou teplý čaj, kávu či
polévku. Také je pro tyto lidi poskytována
služba pomoci vyřízení osobních dokladů (při jejich ztrátě), pomoc při hledání
zaměstnání. 2x týdně je zde dovážena z
restaurace polévka a také jídlo. Denně
tuto službu využívá 10 – 15 osob.
- terénní služba – kdy sociální pracovníci
komunikují s lidmi bez domova přímo
v terénu a nabízejí jim služby Azylového
zařízení
Všechny tyto sociální služby jsou prováděny v souladu se zákonem č. 108 z roku
2007 Sb.z.
Financování těchto sociálních služeb probíhá tzv. sdruženými prostředky, které musí
tým pracovníků ČČK zajistit a to od MPSV,
Zlínského kraje a Statutárního města Zlín.
Od roku 2005 do roku 2012 se dařilo ČČK

financování nepřetržitého provozu Azylového zařízení zajišťovat vypracováním projektů
na finanční prostředky ze sociálních fondů
Evropské unie.
Městu Zlín tak ČČK ušetřil 11,5 milionu
Kč, které město pak mohlo využít pro občany jinak. Uživatelé služeb Azylového zařízení
jsou běžnými občany Zlína a v mnohých
případech se snaží být prospěšní celé společnosti. Např. v zimních měsících je s Technickou službou města Zlína uzavřena smlouva
na odklízení sněhu na určených ulicích, kde
právě tito uživatelé zdarma provádějí údržbu. V létě pomáhají pečovat o okolí Azylového domu, na záhoncích pečují o květiny a
pečují o čistotu nejen v Azylovém zařízení,
ale i jeho okolí.
Tradicí je také „narozeninový den“, kdy
pracovníci ČČK zajistí jednou v roce posezení v rest. zařízení a společnou oslavu narozenin všech uživatelů Azylového zařízení.
Přípitkem s nealko nápojem, kávou a chlebíčkem se vzpomínkou na oslavu narozenin v dětství, případně prohlídkou některé
z památek Zlína mají možnost i uživatelé
Azylového zařízení využít této příležitosti.
Letošní rok je pro nás významný nejen
20. výročím, ale také proto, že po desetileté
snaze se nám podařilo vybudovat noclehárnu
pro ženy a rozšířit tak celý komplex služeb
o tuto další sociální službu a zvýšit kapacitu lůžek.
Anna Vařáková,
předsedkyně Oblastní výkonné rady ČČK Zlín n

vitelé Města Mělník, Města Neratovice,
vedení Nemocnice Mělník, Oblastního
spolku ČČK Mělník a zástupci regionální pobočky VZP. Za ÚVN Praha pásku
slavnostně přestřihli plk.MUDr. František
Bílek, Ph.D., ředitel ÚCL a pplk.MUDr.
Miloš Bohoněk, Ph.D., primář OHKT.
Ze strany města Mělník bylo oceněno, že
dárci krve a plazmy z města Mělník budou
moci po ročním přerušení provozu OS
opět docházet na odběry přímo ve městě.
Na zahájení provozu se významně podílelo finanční podporou Město Mělník. Na
začátku listopadu proběhly ve zkušebním
provozu úspěšně audity Státním ústavem
pro kontrolu léčiv a zpracovatelem plazmy
firmou Baxter.
Ivana Dvořáková,
ředitelka ÚOS ČČK Mělník n
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