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XXXII. mezinárodní konference
ČK&ČP – Síla humanity
V závěru loňského roku se po čtyřech le- ho výboru ČK zjistíme, že v prostředí vá- tární prostředí současnosti je turbulentní
tech v Ženevě sešla další z Mezinárodních lek a nepokojů se odehrává již plných 80% a politizované. Svět, ve kterém ČK&ČP
všech humanitárních pomocí působí je komplexní, rozdrobený a nepředkonferencí Červeného kříže
ČK&ČP! S nárůstem nebezpečí vídatelný, ČK&ČP odpovídá na rostoucí
a Červeného půlměsíce, která
ve světě tak budeme muset humanitární potřeby, přitom klíčovým popředstavuje nejvyšší orgán naší
počítat. Prioritami Federace na skytování zdravotních a sociálních služeb.
mezinárodní organizace, ale
další dvouletí jsou programy Síla ČK&ČP je v jeho různosti, zdůrazněno
současně je ojedinělým světoSnížení ohrožení katastrofami, je různé poslání a činnost jeho složek, která
vým humanitárním fórem, nePoskytování přístřeší obětem spolu s Jednotou umožňuje efektivní reakci
boť se jí účastní všechny složky
katastrof, Zajišťování základních na humanitární potřeby. Zásadní roli hrají
Mezinárodního hnutí ČK&ČP
životních potřeb obětí katastrof, národní společnosti ve své zemi. Stálou po– tedy národní společnosti, MeNové logo
Zajištění dostupnosti zdravotní třebou je přizpůsobování způsobů činnosti:
zinárodní výbor ČK a Mezinárodní federace ČK&ČP – spolu s vládními péče, Pitná voda, sanitace, hygiena, Sociální místním podmínkám, novým technologiím,
delegacemi států, které jsou smluvními stra- inkluze, Kultura nenásilí, mírové vztahy využívání podpory veřejnosti apod. Nezbyta Migrace. Snížení ohrožení katastrofami né je apelovat na mladé lidi a snažit se je zísnami Ženevských úmluv.
Před samotnou Konferencí se, tak jako má být docilováno i tím, že do r.2025 bude kat pro činnost v ČK&ČP. ČK&ČP je bovždy, konala dvě další zasedání, která probí- v každé rodině aspoň jedna osoba znalá se- jovníkem za humanitu, prosazuje humahají bez účasti států. Bylo to 20. Valné shro- beochrany a chování v případě katastrof, což nitární hodnoty. Díky své transparentnosti,
odpovědnosti a účinnosti získává podporu
máždění Mezinárodní federace ČK&ČP je velký úkol i pro ČČK.
Následující Radu delegátů ČK&ČP veřejnosti a všech aktérů.
a Rada delegátů ČK&ČP. Ženevská jedDále byl přijat nový znak Mezinárodnání tak probíhala od 4. do 10. prosince řídil prezident MVČK Peter Maurer. Rada
2015, jejich společným mottem bylo „Síla delegátů je orgánem celého Hnutí ČK&ČP, ního hnutí ČK&ČP. Ten dosavadní tvořily
neboť se jí účastní všechny jeho složky. Rada jen symboly červeného kříže a červeného
humanity“.
Rodina Červeného kříže se opět rozrost- delegátů formulovala aktuální vizi Hnutí půlměsíce, nyní jsou doplněny kruhovým
la, neboť 18.11.2015 uznal Mezinárodní ČK&ČP. Vize reaguje na fakt, že humani- orámováním s textem „mezinárodní >>>
výbor ČK (MVČK) Tuvalský červený kříž
Ředitel Úřadu ČČK Dr.J.Konečný a prezident ČČK Doc.M.Jukl
za 190. národní společnost, a to po třech
desítkách let od chvíle, kdy Tuvalu vyhlásilo
nezávislost. Prvním bodem jednání Valného
shromáždění MF ČK&ČP tak bylo přijetí
Tuvalského ČK do mezinárodní federace.
Co zajímavého na zasedání valného shromáždění, které řídil prezident Federace Tadateru Konoe zaznělo? Ukazuje se především,
že se humanitární prostor mění – narůstá
bohužel počet nepokojů ve světě. Za poslední dva roky se jich týkala téměř polovina
aktivit Federace a na hydrometeorologické
katastrofy připadala necelá třetina operací,
přičemž za předešlou dekádu se právě povodní a bouří týkalo přes 50% operací…
Vezeme-li v úvahu i aktivity Mezinárodní-
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hnutí“ v angličtině, francouzštině, španělštině, ruštině, arabštině, nebo čínštině.
Rada se věnovala i migraci, která není pro
ČK&ČP ničím novým, byť by se tak evropskou optikou mohlo zdát… Konstatuje se,
že humanitární pomoc musí být těm, jejichž
stav ji vyžaduje, poskytována bez nepříznivého rozlišování založeného na národnosti,
rase, původu, právním statusu apod. Její
součástí je obnovování rodinných kontaktů.
Příjezdem vládních delegací přešla Rada
delegátů ČK&ČP v jednání XXXII. mezinárodní konference, tento předěl byl
zdůrazněn slavnostní prezentací sedmi Základních principů ČK&ČP. Zasedání otevřeli předseda Stálé komise ČK&ČP Gregory
Vickery a prezidentka Švýcarské konfederace

Prezident ČČK s prezidentem Syrskeho
Červeného půlměsíce dr. Attarem
Simonetta Sommaruga. Konference řízením
pověřila profesorku Fatimu Gailani. Konference byla zaměřena na předcházení násilí
a pomoci obětem, zajištění přístupu k humanitárním službám, ochranu humanitárních a zdravotnických pracovníků a snížení
hrozby katastrof připraveností na ně. Konkrétními tématy této agendy byly: základní
principy ČK&ČP v akci, současné výzvy
mezinárodního humanitárního práva, zdravotní péče v nebezpečí, zvyšování odolnosti
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populace, posílení právního rámce pro poskytování pomoci a migrace.
Zde stojí za zmínku, že Základní principy jsou chápány jako ideový a organizační
základ naší činnosti zaručující její vyšší efektivitu ve srovnání s jinými hodnotovými systémy. V oblasti humanitárního práva byla
pozornost věnována jeho správnému chápání a šíření jeho znalostí, řešeny byly také
některé konkrétní otázky aplikace, např. pro
používání výbušných zbraní v zastavěných
oblastech či zacházení s osobami zbavenými
svobody. Byla zdůrazněna role Konferencí
při jeho prosazování i sledování naplňování
závazků, nebyl ale vytvořen žádný další mechanismus v této oblasti.
Téma dostupnosti zdravotní péče
a ochrana jejích poskytovatelů rezonovalo všemi třemi ženevskými jednáními.
V rezoluci Konference připomíná povinnost všech aktérů respektovat a chránit
raněné, zdravotnický personál a učinit
vše potřebné pro rychlý a bezpečný přístup ke zdravotní péči a zdůrazňuje povinnost ochrany znaků červeného kříže
a jemu na roveň postavených před zneužitím. V příslušné komisi byly diskutovány také preventivní opatření ze strany
zdravotníků samotných. Přísná neutralita
je jedním z nich. Útoky - různé intenzity
- na zdravotníky, k nimž dochází ve
stovkách případů ročně, představují také
významné následné snížení dostupnosti
ošetření, což se může týkat desetitisíců
či statisíců pacientů… S růstem počtu
ozbrojených konfliktů však incidenty vůči
zdravotníkům a zdravotnickým zařízením
početně narůstají (byť je v žádném případě
nelze označit za masové, naopak). Totéž se
týká humanitárních pracovníků obecně. Za
poslední dva roky připadá 80% úmrtí personálu ČK&ČP na situace válek, zatímco
v předešlé dekádě to bylo jen 20%.

Již jsem zmínil otázku migrace, která
také provázela všechna ženevská jednání, neboť dnes ve světě na každých 30 osob připadá
jedna migrující, stimulem jsou důvody od
sociálních a ekonomických, přes klimatické
změny až po války, nepokoje a katastrofy.
Jak zdůraznil MVČK, musí být v přístupu
států k migrantům hledána rovnováha mezi
bezpečnostními a humanitárními zájmy.
Posílení odolnosti populace vůči katastrofám zahrnuje i výuku první pomoci,
která je stále jednou z dominantních aktivit
Červeného kříže v celosvětovém měřítku.
Konference podpořila také spolupráci mezi ČK&ČP a státy. Státy se zavázaly
k pokračující podpoře a spolupráci s národními společnostmi a trvalému humanitárnímu dialogu se složkami Hnutí ČK&ČP.
Již tradičně předložili jednotliví účastníci
konference řadů závazků, vláda ČR se opětovně zavázala podporovat činnost a rozvoj ČČK.
Konference také zvolila novou Stálou
komisi ČK&ČP v čele s Evou von Oelreich
ze Švédska.
Není zde dostatečný prostor pro popis
výsledků Konference, podrobnější informace nalezne čtenář na webu ČČK (konkrétně
www.cervenykriz.eu/cz/569.aspx).
Základní ideou Konference byla jednota
– společný postup všech aktérů představující
onu Sílu humanity. Tento název nese i závěrečná rezoluce Konference, kterou podpořilo
všech téměř 2.300 delegátů. Toto množství
zástupců ze všech kontinentů, nejrůznějších
etnik, odlišného náboženského či politického přesvědčení bylo živým symbolem této
síly. I na nás je se v dalších letech do humanitární práce zapojit a prostřednictvím Českého červeného kříže tak přispět k předcházení nebo alespoň mírnění lidského utrpení.
Doc. Dr. Marek Jukl,
prezident ČČK n

AKTUALITY - informace - TISKOVÉ ZPRÁVY

Zasedání ČČK na konci roku 2015
Česká komora ČČK - zasedala 7.listopadu v Praze. S činností Výkonné rady
ČČK od dubna 2015 seznámil předseda
České komory ČČK – Ing. Martin Srb,
Ph.D. - zdůraznil JEDNOTU v ČČK hovořil o malé informovanosti mezi členy a funkcionáři ČČK, informoval o výstavbě nového sídla ČČK a přestěhování
Úřadu ČČK do nových prostor, o schválení obsahu a názvu kurzu „Velitel humanitárních jednotek“ a o podílu ČČK na
řešení uprchlické krize v ČR.

Nepřítomného ředitele Úřadu ČČK zastoupila Mgr.Jirůtková, která informovala
o činnosti Úřadu ČČK – zejména o získávání finančních zdrojů, zahraniční humanitární pomoci a podílu ČČK na řešení
uprchlické krize. Na zasedání vystoupil prezident ČČK Doc. Marek Jukl, Ph.D., který
informoval o XXXII. zasedání mezinárodní konference ČK&ČP, které se uskuteční
v prosinci v Ženevě. Témata Mezinárodní
konference budou především : rozvoj a dodržování mezinárodního humanitárního
2

práva, ochrana zasahujícího zdravotnického
a humanitárního personálu v situacích válek, migrace, pomoc při katastrofách a prevence. Poděkoval za pomoc při řešení migrační krize OS ČČK Mladá Boleslav a OS
ČČK Praha 1, dále za personální pomoc pro
Rakouský ČK, zdůraznil, že na podobné situace musíme být připraveni.
Moravskoslezská komora ČČK se konala 21.listopadu v Přerově. Dr. J. Konečný,
ředitel Úřadu ČČK informoval o zasedáních VR ČČK a činnosti Úřadu ČČK za
období od dubna 2015. Změna sídla ČČK
– přestěhování do nových prostor, dále ho-
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vořil o programových činnostech: dotacích
i dalších zdrojích příjmů – formou přímé
korespondence, o projektech ve spolupráci
s jinými partnery – např. Kaufland, o zahraniční pomoci Ukrajině, Nepálu a Iráku.
Doc.Jukl hovořil o migraci, ze strany
ČČK se jedná o dodržování principů neutrality a humanity. Pomoc ČČK při propouštění z detekčních zařízení, poděkoval OS
ČČK Brno, Frýdek-Místek a Ostrava.
14. zasedání Výkonné rady ČČK
Dne 12.prosince Výkonná rada ČČK
projednala a schválila : časový plán zasedání
VR ČČK, SD ČČK a Komor ČČK v roce
2016, návrh plánu činností ČČK na rok
2016, návrh plánu zahraničních styků ČČK

na rok 2016, návrh pořadatelů krajských
kol a republikového kola Soutěží MZ
ČČK v r. 2016, finanční prostředky ve výši
3 000 000 Kč vyčleněné na poskytování
půjček z Fondu pomoci OS ČČK v r. 2016,
poskytnutí půjčky OS ČČK Prachatice,
harmonogram úpravy výuky první pomoci
v ČČK, prodloužení registrace 2.MS OS
ČČK Praha 1 o 1 měsíc na dobu určitou do
31.1.2016 a postup při řešení situace v OS
ČČK Hradec Králové, současně VR ČČK
odebrala OS ČČK Hradec Králové s účinností od 1.1.2016 pověření jako pověřeného
oblastního spolku Královéhradeckého kraje.
VR ČČK dále projednala a vzala na vědomí : kontrolu usnesení z 13. zasedání VR
ČČK dne 19.9.2015, zprávu o činnosti pre-

Křest charitativního kalendáře
V Domě seniorů ČČK Hvězda, který
provozuje Český červený kříž od roku 2003
v Praze 6 Břevnově,jsme připravili pro rok
2016 zajímavý a jedinečný projekt.
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Naše seniory jsme nafotili do charitativního kalendáře spolu s předměty, které charakterizují jejich celoživotní koníčky. Na fotografiích jsou se seniory také děti z Dětské
odborné léčebnyCh.Masarykové, se kterou
dlouhodobě úzce spolupracujeme.
Kalendář nese název Velké malé radosti,
což přesně vystihují jednotlivé fotografie. Vidíme zde např. sjezdového lyžaře i s výstrojí,
malíře a jeho dílo, tenisku s nezbytnou raketou, nadšenou klavíristku, modeláře, kuchařku a další zajímavá témata. Na měsíc květen
např. připadla fotografie paní Šrámkové,
která celý život milovala květiny a své zálibě
se věnovala i během pobytu u nás. Vydání
kalendáře se však bohužel nedočkala. Chtěli jsme, aby fotografie také vyjadřovali to, že
naši senioři mají za sebou zajímavý a naplněný život a my máme vzácnou příležitost z jejich zkušeností a zážitků čerpat.
Křest kalendáře Velké malé radosti proběhl ve společenské místnosti Domu seniorů
ČČK Hvězda a ujal se ho k naší velké radosti
Limonádový Joe – herec Karel Fiala. Pobavil

zidenta ČČK a Úřadu ČČK za období od
19.9. do 12.12.2015, přehled aktivit Úřadu
ČČK a OS ČČK se sdělovacími prostředky
za období od 19.9.2015, rezignaci Bc. Lukáše Pochylého na členství ve VR ČČK,
souhrnný přehled projektů ČČK pro rok
2016, informaci o předávání Zlatých křížů
bezpříspěvkovým dárcům krve v r. 2015,
informaci o Světovém dnu první pomoci
2015, informaci o školení/kurzech ČČK
pořádaných v r. 2015 Úřadem ČČK, zprávy
ze zahraničních služebních cest a informaci
o vydaném souhlasu s vyhlášením veřejné
finanční sbírky OS ČČK Chrudim a OS
ČČK Mladá Boleslav.
Úřad ČČK n

přítomné ukázkami ze svého nejznámějšího
filmu, vyprávěním zážitků svého bohatého
hereckého života a potěšil svým nezdolným
optimismem a životním elánem.
Na závěr je třeba říci, že autorem krásných fotografií je Ondřej Košík, kreativní
ztvárnění a tisk zajistila agentura Guideline,

kalendář je prodejný a o výtěžek z kalendáře
se dělí DOL Bukovany a DS ČČK Hvězda.
S realizací nám velmi pomohli naši sponzoři, které uvádíme v tiráži kalendáře.
Všem, kteří se o tento krásný předvánoční dárek zasloužili, upřímně děkujeme.
RNDr.Josef Konečný,
ředitel Úřadu ČČK n

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
Prezident MVČK v Londýně: známe příčiny syrské katastrof
Na konferenci konané v Londýně s cílem
přispět k řešení humanitární krize v Sýrii
vystoupil 4.2.2016 prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer.
V projevu ke světovým státníkům konstatoval, že příčina současné humanitární katastrofy je velmi prostá: je jí neustálé porušování mezinárodního humanitárního práva,
kdy zakázané způsoby vedení boje - zejména
útoky na civilisty a jejich infrastrukturu - se
staly běžnou praxí. Řešení krize vidí v za-

jištění jeho dodržování (k čemuž jsou povinováni všichni členové mezinárodního
společenství). V Sýrii bylo již vysídleno 13,5
mil. lidí, z toho 4,5 uprchly za hranice. Loni
pomohl MVČK a Syrský ČP 16 milionům
obětí...
Nové logo Mezinárodního Červeného kříže
Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce (známé též jako Mezinárodní Červený kříž), největší humanitární
organizace tvořená Mezinárodním výborem
Červeného kříže, 190 národními společ3

nostmi Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy a Mezinárodní federací společností ČK&ČP, vstoupilo do roku
2016 s novým logem.
Humanitární fórům vlád a Červeného kříže
Začátkem prosince 2015 jednaly v Ženevě ústřední orgány Mezinárodního hnutí
ČK&ČP. Zástupci 190 národních společností celého světa, Mezinárodního výboru
ČK, Mezinárodní federace ČK&ČP a delegace vlád - účastníků Ženevských úmluv
- se zabývali řešením humanitárních otázek.
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Mottem jednání bylo Síla humanity, cílem
bylo ke společnému postupu za touto ideou
sjednotit všechny účastníky (více v úvodníku tohoto čísla).
Sýrie: humanitární pomoc dojela do obklíčených měst
Podařilo se dosáhnout dohody o vstupu
humanitární pomoci i do oblastí dlouhé

3 měsíce izolovaných v obležení - konkrétně
jde o města Madaya, Foua a Kefraya (prvou
oblast obléhají vládní síly, další dvě opozice) – 12.-14.1.2016 složily náklad konvoje
Syrského ČP a Mezinárodního výboru ČK
čítající celkem 133 kamionů – potraviny
(včetně kojenecké a dětské stravy), přikrývky, léčiva a zdravotnického materiálu.
Syrský ČP měsíčně vydá 600.000 dávek
teplé stravy a poskytne pomoc 3 milionům
Syřanů, pomáhá na 2/3 území Sýrie.
Kurz ČČK: naše pomoc Ukrajině
pokračuje...
V rámci pomoci, kterou ČČK druhým
rokem poskytuje Ukrajinskému červenému
kříži, proběhl 18.-20.12.2015 již druhý
kurz ČČK na Ukrajině. Byl zaměřen na
zdokonalení dovedností v oblasti zdravotnické taktiky a první pomoci a určen pro
zdravotnické týmy UkČK, které mj. využívají sedm sanitek dodaných ČČK.

Červený kříž na Policejní akademii
S přednáškou na téma „Aktivity Českého červeného kříže a Mezinárodního hnutí
Červeného kříže a Červeného půlměsíce při
pomoci obětem ozbrojených konfliktů, katastrof a jiných mimořádných situací včetně
současné migrační vlny směřující do Evropy“ vystoupil v Policejní akademii ČR v Pra-
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ze prezident Českého červeného kříže.
• 4.2.2016-Sýrie: Do obležených měst Al
Tal a Moadamiyeh v damašském regionu
přivezl 2.,resp.4., 2.2016 Syrský ČP spolu s MVČK pro 29.500 lidí humanitární
pomoc - potraviny, hyg. potřeby, léky
a zdrav. materiál. Podle M.Gasserové,
ved. Delegace MVČK v Sýrii jsou tito
lidé hladoví a nutně potřebují pomoc.
Jen v Moadamiyeh žije 50.000 lidí, pomoc proto musí pokračovat. Pomoc musí
být připuštěna i do dalších obležených či
těžko dostupných míst.
• 2.2.2016-Panama/Ženeva: Na potřebu
prevence šíření viru Zika upozorňuje
Mezinárodní federace ČK&ČP. Nemoc
již potvrdilo 24 států v Americe, nemoc
se rychle šíří. Jak uvedl W.Cotte, ředitel
pobočky Federace pro Ameriky, jedinou
cestou je dostat pod kontrolu komáry
nebo zamezit kontaktu člověka a hmyzího přenašeče. To je palčivé zejména
u chudé populace. Do omezení výskytu
komárů, prevence a šíření potřebných
informací, jak nemoci předcházet, se zapojují americké národní společnosti ČK,
Federace je podpoří 60 miliony Kč.
• 30.1.2016-Sýrie: Bez ohledu na výsledek
probíhajících mírových rozhovorů musí
bojující strany všem trpícím civilistům
umožnit přístup k humanitární pomoci. Existují desítky dalších měst, jako je
Douma, Moadamiyeh, Foua, Kefraya
a Deir Ezzor, kam se humanitární pomoc
stále nemůže dostat, uvedla M.Gasser,
ved. Delegace MVČK V Sýrii. Zdůraznila také, že všechny strany musí ukončit
útoky na civilní infrastrukturu, tak poškozenou pěti lety války.
• 22.1.2016-Davos: Gen. tajemník MF
ČK&ČP E. As Sy vystoupil na Světovém ekonomickém fóru, aby podpořil
koalici „Miliarda pro odolnost“ – cílem
je do r.2025 dosáhnou toho, aby v každé domácnosti byla aspoň jedna osoba
s dovednostmi sebeochrany v případě
katastrof. Tato idea znamená snížení rizik
a ztrát působených katastrofami. K její
realizaci se musí spojit dobrovolníci a organizace, vlády, obchodní sféra, občanská
společnost, akademici a další. V uplynulé
dekádě se počet lidí vyžadujících hum.
pomoc ztrojnásobil, ale náklady se zvýšily šestinásobně; nelze stále postupovat
stejně, musíme zvýšit odolnost lidí vůči
hrozbám, uvedl As Sy.
• 19.1.2016-New York: Viceprezidentka
MVČK Ch.Beerli vystoupila s projevem
v Radě bezpečnosti OSN k tématu ochrany civilistů. Připomněla, že pouhá existence povinností a zákazů sama nezabrání
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utrpení. Pravidla mezinárodního humanitárního práva musí být známa, pochopena
a naplňována účastníky ozbrojených konfliktů. To je mnohostranný proces vyžadující účast aktérů na národní, regionální

a mezinárodní úrovni.
• 13.1.2016-Ženeva/Sýrie: Mezinárodní
výbor ČK naléhavě vyzval všechny bojující strany v Sýrii, aby ukončily obležení
sídel v Sýrii. Vedoucí delegace MVČK
v Sýrii, M.Gasserová, řekla, že toto
opatření je potřebné pro pomoc více než
400.000 Syřanům žijících v obklíčených
sídlech v celé zemi, podmínky v obklíčených městech patří k tomu nejhoršímu,
co za svého pětiletého působení v Sýrii
viděla.
• 30.12.2015-Ženeva/Guinea:
Mezinárodní federace ČK&ČP a Guinejský ČK
vítají prohlášení WHO o skončení šíření
viru Eboly v Guinee, které přišlo 2 r. po
vypuknutí epidemie. Nasazení příslušníků ČK, které k tomuto výsledku přispělo, často s ohrožením života, ocenil As Sy,
gen. taj. Federace. Od března 2014 např.
uspořádal ČK celkem 26.000 bezpečných
pohřbů a pomoci ČK se dostalo 2,3 mil.
lidí, včetně dohledávání kontaktů, psychosociální podpory ap. Federace ovšem
upozorňuje, že bdělost musí pokračovat.
• 22.12.2015-Ukrajina: Mezinárodní výbor ČK otevírá školy v místech bojů na obou stranách fronty. Od zářijového
příměří se sporadicky bojuje a školy byly
měsíce uzavřeny. Nyní k radosti dětí se
po opravách zajištěných MVČK mohou
znovu otevřít, jak sdělila E.Birraux z Delegace MVČK na Ukrajině.
• 18.12.2015-Ženeva/Svět: 18.prosinec je
Mezinárodním dnem migrantů. Letošek
je v Evropě poznamenán největší migrací
od 2. svět. války. S.Missiri, ředitel Mezin.
federace ČK&ČP pro Evropu říká: stále
do Řecka přichází 3 tis. migrantů denně,
Řecko by nemělo být ponecháno, aby se
s migranty vypořádalo samo. Týmy Řeckého ČK denně zachraňují stovky migrantů
ve vodě. S.Missiri varuje před apatií. Ve 28
evropských zemích již 65,000 dobrovolníků ČK pomohlo > 475.000 lidem >>>

Noviny Červeného kříže
na cestě, MF ČK&ČP počítá s pomocí
o objemu 1,78 mld. Kč.
• 14.12.2015-Jižní Súdán: Nemocnice
v Kodoku se nachází přímo na frontové linii, přesto za podpory MVČK stále
funguje. V červenci byla ostřelována. Pro
zdrav. péči v oblasti je nezbytná.
• 10.12.2015-Ženeva/Svět: Skončila 32.
Mezinárodní konference ČK&ČP za
účasti delegací 169 vlád, 185 národních
společností Hnutí ČK&ČP, MVČK
a MFČK&ČP. Přijala několik rezolucí
znamenajících pozitivní posun, nepřijala mechanismus periodických mítinků
hodnotících dodržování MHP.
• 3.12.2015-Sýrie: Sýrii již opustily 4 mil.
lidí. Uvnitř Sýrie boje vyhnaly z domovů
8 mil.obyvatel. V Sýrii je aktuálně 12 mil.
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lidí (z toho 5,5 mil.dětí) odkázáno na humanitární pomoc. Podle MVČK se situace horší doslova každým dnem. Před
blížící se zimou rozděluje MVČK zimní
oblečení 300.000 dětí do 9 let.
• 26.11.2015-Ženeva/Ukrajina: MFČK&ČP a Ukrajinský ČK upozorňují na
zoufalou situaci 1,4 milionu vnitřních
běženců, které konflikt vyhnal z domovů... Blíží se zima, kdy teploty klesnou
na -20 st.C. Je potřeba topných těles,
potravin a mobilní zdr. péče. Federace
podpoří Ukraj.ČK částkou 500 mil.Kč,
což pomůže alespoň 100.000 nejchudších utečenců. Federace upozorňuje
na ztrojnásobení cen, rozdělení rodin,
ztrátu možnosti výdělku. Zapomenutou
ukrajinskou krizi je třeba připomenout,

řekl S.Missiri, ředitel MFČK pro Evropu. Ukrajinský ČK v Doněcku, Lugansku, Dněpropetrovsku, Záporoží,
Charkovu a Poltavě provozuje 26 mobilních zdrav. týmů a mobilizuje dalších
15. Týmy pomohl vybavit ČČK - dodal
např. celkem 7 sanitek a desítky tisíc
kusů zdrav. materiálu.
• 25.11.2015-Ženeva/Tuvalu: Vítáme
190. národní společnost Hnutí ČK&ČP!
Mezinárodní výbor ČK dnes oznámil, že
uznal Tuvalský červený kříž jako národní
společnost ve smyslu Ženevských úmluv
s účinností od 18.11.2015. Tuvalu je
smluvní stranou Ženevských úmluv od
r.1978.
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl n

Z činnosti kolektivních členů ččk

Záchranáři na lyžích
XXXVIII. ročník Mezinárodní soutěže
Horské služby – „Memoriál Jana Messnera a Štefana Spusty“ se konal ve dnech
14. – 16. ledna 2016 ve Špindlerově Mlýně
v Krkonoších. Za vydatné chumelenice se
na trať vydalo 17 dvoučlenných družstev:
1 z Polska, 2 z oblasti Jeseníků, 1 z oblasti Beskyd, 1 z Jizerských hor, 2 ze Šumavy,
4 z Krušných hor a 6 z oblasti Krkonoš.
První den probíhala terénní etapa po
hřebenech Krkonoš v délce 24 km. Druhý
soutěžní den následoval obří slalom na čas
a ošetření poranění. Sjezdovka na Hromovce
byla pro tuto část soutěže uzavřena. Žáci základní školy byli na 3 stanovištích připraveni simulovat zranění, po ošetření byli svezeni v Akii pod sjezdovku a následně vyvezeni
skútrem zpět nahoru, aby se rychle připravili
k ošetření pro další soutěžící. Jednalo se převážně o poranění končetin a páteře.

Pod dohledem lékařů Horské služby si
při ošetření vedli nejlépe a získali pohár
ČČK „Za nejlepší ošetření“ družstva: na
3. místě Jiří Holeček a Adam Brožek z Krkonoš, na 2. místě Pavel Horký a Jan Jirák
z Jizerských hor a na místě nejvyšším stanuli
Martin Kocům a Ondřej Kocům z oblasti
HS Šumava.
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Snahou členů Horské služby je předcházet
možnosti vzniku nebezpečných situací. Každým
rokem se připravenost členů Horské služby zvyšuje. Jak soutěž prokázala členové naší Horské služby jsou připraveni na vysoké profesionální úrovni.
Proto se v našich horách můžeme cítit bezpečně
a za to jim všem patří naše poděkování.
Úřad ČČK n
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okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Dětská odborná léčebna a dotace
Léčebna v Bukovanech se překulila
do dalšího roku. Spolu s jeho příchodem
zdravíme i čtenáře novin ČČK. V tomto
příspěvku chceme přiblížit téma získávání
dotací pro naše zdravotnické zařízení. Před
několika lety nás zaujal tučný nadpis v médiích: ,,Snadná cesta k dotacím“ či ,,Dotace

jsou na dohled, stačí si jen pro ně sáhnout“.
Dotační propaganda splnila svůj úkol a nastartovala spousty zájemců včetně nás ke
snaze v této dotační nabídce uspět. Byl vypracován katalog projektů všech nejdůležitějších potřeb léčebny, které by pomohly
opravit budovy, zkrášlit blízké okolí a zvelebit ubytovací prostory a herny pro naše malé
pacienty. Katalog projektů se snažíme stále
aktualizovat a je k vidění na našich stránkách www.lecebnabukovny.cz

Jak na dotace ?
Pokud chcete získat dotaci, nesmíte být
chudí. Například na zateplení budovy nebo
výměnu oken je nutný k podání žádosti Průkaz energetické náročnosti budovy (energetický audit) a stavební projekt na jakoukoliv
stavební změnu. Náklady na uvedená zpracování dle rozsahu a zadání vám lezou do
statisíců. Pokud se jedná o získání dotace

s vyšším financováním, je navíc dobré spolupracovat s nějakým zkušeným zpracovatelem dotačních žádostí, který se vyzná ve
složité administrativě a také ohlídá mnohdy
složité dokladování požadovaných podkladů. Udělat i malou chybu, která znemožní
čerpání peněz, není vůbec těžké a nikde
žádné pochopení nenajdete. To
jsou samozřejmě další náklady,
které v případě úspěchu mohou
být i předmětem financování.
Záleží na podmínkách dotačního programu. V neposledním
případě musíte mít finanční
částku na povinnou spoluúčast
k získanému dotačnímu titulu,
která bývá také procentuálně
rozdílná. S tímto zásadním problémem nám pomáhá náš zřizovatel Český červený kříž, který se navíc ve
spolupráci s léčebnou zpracovatelsky zasloužil o podání žádostí k některým úspěšným,
pro nás velmi potřebným dotacím.

Jaká je úspěšnost
v získávání dotací?
Za posledních osm let, tedy do roku
2015, jsme podali včetně pomoci zřizovatele a vlastníka budov Českého červeného
kříže již 33 dotačních žádostí. Ze čtrnácti
úspěšných dotačních titulů a nadačních fondů získala léčebna částku 10 496 375,- Kč.
Žádosti, které neuspěly, čítají bohužel vyšší
číslo a to 17 188 958,-Kč.
Mnoho organizací vynakládá velké úsilí
na přípravu nejzajímavějšího, nejoriginálnějšího, nejekologičtějšího projektu, který
vždy zaručeně nasbírá mnoho bodů úspěšnosti a získá tak podporu komise.

Z činnosti os ččk

Deset dětí v kroužku „Petrušky sovy“ místní
skupiny ČČK Novosedlice, Dubí, Proboštov
Děti se v posledních dnech byly podívat na stanici zdravotnické záchranky v Teplicích. Vybavení sanitek i stanice a několik ukázek práce zdravotnické záchranné služby se zapojením dětí nám předvedla slečna Chvátalová
s jejími kolegy, za což jim opravdu moc děkujeme a vážíme si jejich ochoty a času. Všem se exkurze moc líbila. Kluci našli zalíbení vpředu sanitky
a u zapínání majáků a ženskou část zaujalo spíše vybavení auta.
Jiří Herlitze, MS ČČK n
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Pokud potřebujete pomoci hlavně s opravou fasád budov, krovů střech, krytiny, zastaralého odpadního a vodovodního potrubí a dalších potřebných stavebních výměn nutných

k provozu, žádnou originalitou v projektu
neoslníte. Prohlédnete pracně všechny dotační
výzvy a až na pár výjimek menších dotací jinou
podporu v požadovaném rozsahu nenajdete.
Najdete zde ale mnoho titulů pro zřízení turistických tras a cyklotras, revitalizaci a úpravy zeleně, odbahnění rybníků a dalších, za což jsme
samozřejmě také rádi. Jen mám trochu obavu
aby, až kolem nás pojedou za pár let krásnou
krajinou cyklisté, nenašli smutný zámek jako
z pohádky o Šípkové Růžence.
Přejeme si v roce 2016 ať jsou k nám dotační úředníci nejen na Středočeském kraji
shovívaví a nevyřazují nám žádost o dva inhalátory jen kvůli překlepu v datu realizace nákupu. Vždyť přece chybovat je lidské.
A pomáhat také!
Václav Plecitý,
DOL Bukovany n
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Dobývání ztraceného záchranáře
Na podzim 2015 proběhl 3. ročník
závodu s názvem Dobývání ztraceného
záchranáře v režii Červeného kříže Oblastního spolku Jablonec nad Nisou a Vězeňské služby Rýnovice. Třetí ročník rozvedl
myšlenky přechozích dvou, prodloužil
trať, rozšířil se o další soutěžní kategorii,
posílil prověřovací stanoviště. V praxi to
znamená: 19 soutěžních družstev, kategorie - mládež, kmeti, ozbrojené složky, trať
12,4 km (mládež 10 km), 12 stanovišť
(6 zdravovědných, tyrolský traverz, překonávání vodní překážky, reálná obrana a sebeobrana, vědomostní kvíz, logický úkol,
silový trojboj a střelba). Zástupcem ČČK
mezi závodníky byla velitelka Humanitární jednotky Nikola Hušková, která posta-

ležitostí, jelikož příprava
závodu takového formátu
zabere spoustu času a úsilí všem, kdož se organizačně podílí. Závodník
věnuje úsilí pouze tomu
- odběhnout, zvládnout,
přežít a udržet si u toho
humor. Trať byla poněkud náročná, kromě délky účastníky čekalo převýšení 600m, což je jako
slézat středně těžké trasy
Vysokých Tater. Když Vás
ale chytne adrenalin, spolu se soutěžním
duchem, dá se zvládnout vše. Zdravovědná
stanoviště prověřovaly nejen znalosti prv-

vila přespolní družstvo se skauty ze Zlaté
kotvy Praha. Jaký byl závod z pohledu
účastníka? Vyvázání se z organizačních zá-

ní pomoci, ale hlavně spolupráci v teamu,
která je při zvládání nestandartních situací
důležitým článkem. Nejrychlejší časy při

zvládnutí logického úkolu předvedli členové skautského oddílu, porazila nás jen
naše mládež. Takže vivat Svojsík! Tyrolský
traverz způsobil několika vteřinový panický výraz a překonávání vodní překážky
způsobilo dvě věci - 1/3 před cílem Vám
brutálně ztuhly nohy a bahno s bordelem
měl člověk všude (ano, úplně všude), od silového trojboje nás zachránila výhra Jokera
ve vědomostním kvízu, sebeobrana žádná
sláva (skolit členy klubu Systema Liberec činilo problémy i větším borcům, než
třem holkám) a střelba v momentě, kdy
se Vám klepou ruce vysílením těsně před
cílem? Dojem pro proběhnutí cílem byl
velice silný. Radost z kolegů a kamarádů,
že nasazenou laťku zvládly po organizační
stránce na jedničku a radost z teamu, ze
skvělé spolupráce, toho že jsme to daly a to
s přehledem.
Nikola Hušková, velitel HJ,
OS ČČK Jablonec nad Nisou n

OS ČČK a Policie ČR se bezpečnosti seniorů věnují společně
Seniorům v Prachaticích, Vlachově Březí
a Lažišti byly určeny semináře na téma „sebeobrana,“ témat jsme ale probrali mnohem více.

Základem byla problematika domácího násilí
a trestné činnosti, přiblížili jsme si formy i možnosti pomoci ohroženým
lidem. Probrali jsme také
sociální služby dostupné
na Prachaticku. Všichni
zúčastnění si pak odnesli informační materiály
včetně kontaktů na místní
organizace.
Při sebeobraně pak nešlo o chvaty, ale
o možnosti improvizované obrany s přihlédnutím ke specifikům seniorského věku. Policejní mluvčí Martina Joklová následně poskytla
bližší informace o institutu vykázání a trestním
řízení, prevenci i několik příkladů z praxe.
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Třešničkou na dortu byl příspěvek krajského koordinátora BESIP Václava Kováře, který
se věnoval seniorům v dopravě. Senioři se totiž
stávají oběťmi dopravních nehod častěji než lidé
v produktivním věku a se závažnějšími následky.
Zuzana Pelikánová,
ředitelka ÚOS ČČK Prachatice n
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Ohlédnutí za činností 5. místní skupiny ČČK Praha 1 v roce 2015
5. místní skupina Českého červeného kříže
při OS ČČK Praha 1, sdružuje především děti
a mládež. Skupina vznikla v roce 2009 z původního kroužku na Malostranském gymnáziu v Josefské ulici, ale postupně jsme rozšířili

činnost do městské části Praha 13, kde máme
nyní mnoho členů. Děti se s námi po celý rok
učí poskytovat první pomoc, ale také první pomoc předvádíme široké veřejnosti na různých
akcích. Kromě toho se každoročně podílíme

na prospěšných charitativních sbírkách Český
den proti rakovině a Světluška. Náš program
doplňují různé společenské hry a výlety.
Vrcholem sezony jsou pro děti každoročně
soutěže mladých zdravotníků. Okresní soutěž
se konala ve středu
6.5.2014 v Domě
dětí a mládeže Prahy
13 v Chlupově ulici.
Utkalo se v ní 16
mladších a 8 starších
družstev. Na stanovištích mladí zdravotníci ošetřovali
nejrůznější poranění, jako je bezvědomí, masivní krvácení, úraz elektrickým
proudem, termická poranění, mozkolebeční
poranění, interní stavy, a mnoho dalších. Obě
naše pětičlenná družstva postoupila do krajského kola, které pořádal Oblastní spolek ČČK
Praha 1 a umístily na krásném třetím místě.

Pokud Vás naše akce zaujaly, neváhejte
a přidejte se. Další informace najdete na našich webových stránkách www.patapomoc.
blogspot.cz.
Mgr. Šimon Hlinovský,
předseda 5. místní skupiny
při OS ČČK Praha 1 n

Další úspěšný rok naší činnosti
v MS ČČK č. 51 v Brně
Při ohlédnutí za loňským rokem a hodnocení naší činnosti
můžeme být spokojeni. Podařilo
se nám zastavit úbytek členské základny, respektive zvýšit členskou
základnu i při úmrtí několika
členů. V Brně jsme nejpočetnější MS a máme 118 členů. Je
pravdou, že jsou to převážně ženy
seniorského věku a z toho vyplývá i naše činnost. Zaměřujeme
se na osvětovou činnost přednáškami se zdravotnickou a sociální problematikou na členských
schůzích, kdy je zvána i široká
veřejnost.
Máme dobrou spolupráci
i s naší radnicí v Židenicích. Při
oslavách 90 výročí Dělnického domu jsme měli možnost
prezentovat naši MS výstavkou
o historii a významu ČČK a tam
se mohli návštěvníci seznámit
i s naší činností, mohli si vyzkoušet resustitaci na figuríně a nechat

si změřit krevní tlak. Akce měla
značný ohlas.
V loňském roce jsme pro jiné
organizace uskutečnili čtyři přednášky s praktickými ukázkami
první pomoci. Dvakrát ročně pořádáme autokarové zájezdy, na
jaře poznávací a na podzim ozdravné do termálních lázní. Nezapomínáme ani na jubilanty osobní gratulací s malým dárkem.
V letošním roce chceme za finanční pomoci naší radnice zajistit a darovat všem židenickým
diabetikům silikonové náramky
s logem Diabetik, aby v případě
potřeby jim byla poskytnuta adekvátní pomoc.
Věříme, že vše se zdaří, že i letošní rok bude úspěšný a že v Židenicích najdeme mladé zdravotníky.
Za celý výbor MS ČČK
č. 51 v Brně,
předsedkyně J. Zouharová n
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