
ČČK realizoval dodávku humanitár-
ní pomoci do Sýrie o objemu téměř 6 tun 
a hodnotě 3 miliony Kč, která se uskuteč-
nila díky finanční podpoře Ministerstva 
zahraničních věcí ČR. Převzata byla v Da-
mašku dne 5. a 6. června 2016. 

ČČK se snaží pomáhat obětem ozbroje-
ného konfliktu v Sýrii dlouhodobě, a proto 
velmi oceňuje přístup MZV ČR, díky jehož 
podpoře i spolupráci s Ministerstvem obra-
ny ČR se mohla tato zásilka humanitární 
pomoci uskutečnit. 

Obsah zásilky vycházel z  konkrétních 
potřeb zjištěných v  terénu Syrským arab-
ským Červeným půlměsícem (SARC), se 
kterým máme dlouholeté přátelské vztahy. 

ČK&ČP poskytne každý měsíc v  Sýrii 
pomoc pěti milionům Syřanů, především 
vnitřně přesídleným osobám. Nedávná hu-
manitární pomoc ČČK míří právě k těmto 
osobám v duchu základní zásady ČK, že je 
třeba zmírňovat lidské utrpení přímo v mís-
tě jeho vzniku.  

Obsahem zásilky byly čtyři plynové mo-
bilní kuchyně, cca 160 invalidních vozíků, 
160 chodítek a 240 berlí spolu s tisícem spe-
ciálních uhlíkových obvazů. Uplatnění nalez-
nou především v  oblastech Zabadany, Ma-
daya, Foaa, Kefraya, SaydehZenab a Tartous 
(tábor Banyas), konkrétně tak umožní rozší-

ření výdeje teplých jídel strádajícímu obyva-
telstvu (nyní je vydáváno cca 600 tis. dávek 
teplých jídel měsíčně) a zlepšení úrovně zdra-
votní péče v oblastech zasažených válkou. 

Uvedená pomoc byla předána preziden-
tem ČČK Doc. Markem Juklem a  ředite-
lem Úřadu ČČK Dr. Josefem Konečným, za 
SARC ji převzal Dr. Abdul Rahman Attar, 
prezident SARC, Marwan Abdallah, gene-
rální tajemník SARC, ing. Tammam Muh-
rez, vedoucí operací SARC a  Basel Salah 
Eddin, vedoucí oddělení logistiky SARC. 

Přítomna byla rovněž velvyslankyně 
České republiky v Damašku Dr. Eva Filipi 
a zástupce MZV ČR Mgr. Petr Matyáš. 

Syrský arabský červený půlměsíc spolu 
s dalšími složkami Červeného kříže a Čer-
veného půlměsíce poskytuje pomoc na 2/3 
– 3/4 syrského území, bez ohledu na to, 
která ze stran konfliktu je právě kontroluje. 
Tohoto respektu všech bojujících stran po-
žívá důsledným dodržováním 7 základních 
principů Hnutí ČK a ČP.

Měl jsem příležitost oficiálně doprovázet 
první humanitární let spolu s  prezidentem 
ČČK Markem Juklem a pracovníkem MZV 
Petrem Matyášem. Naším prvním dojmem, 
ještě na kbelském letišti bylo, jak se může 
do poměrně malého armádního letounu 

CASA vejít tolik materiálu včetně posád-
ky a  doprovodu? Využit byl doslova každý 
krychlový decimetr užitného prostoru. Pře-
kvapila nás také poměrně vysoká hlučnost 
uvnitř přepravní kabiny. Po sedmi hodinách 
strávených v  plátěných sedačkách bez opě-
radel (kupodivu docela pohodlných) jsme 
se přiblížili k Damašku. Vzhledem k tomu, 
že turbovrtulový letoun letěl zhruba v polo-

viční výšce než létají trysková dopravní le-
tadla, měli jsme za jasné viditelnosti Zemi 
pod námi jako na dlani. Že letíme do váleč-
né zóny jsme si uvědomili, když jsme těsně 
před přistáním viděli pod sebou frontovou 
linii s  jasně zřetelnými stanovišti s bojovou 
technikou. Přistání ovšem proběhlo hladce 
díky absolutní profesionalitě armádních pi-
lotů a my jsme se ocitli na překvapivě velmi 
spoře osvětleném letišti. 
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Po vystoupení z  letadla jsem zažil jeden 
z nejvíce emocionálních zážitků v mé profes-
ní kariéře. Ihned nás přivítal prezident SARC 
dr. Attar a česká velvyslankyně v Damašku dr. 
Eva Filipi. Vzápětí se na nás doslova vrhlo asi 
30 novinářů s kamerami a mikrofony a s ty-
pickým temperamentem se dožadovali odpo-
vědi na svoje dotazy. Přitom se na nás usmí-
vali, plácali nás po ramenou, děkovali nám 
a neustále nás fotili a natáčeli. Náš tlumočník 
z arabštiny dr. Masad se měl v tu chvíli co otá-
čet. Došlo i na oficiální projevy představitelů 
dr. Jukla a dr. Attara. Jak jsem vyrozuměl dů-
vodem všech projevů radosti a díků bylo to, že 
jsme po pěti letech byli prvním zahraničním 
letadlem, které v Damašku přistálo. Místní to 
považovali za první krůček k  prolomení pět 
let trvajícího embarga, které na Sýrii uvalila 
Evropská unie. My jsme to takto nevnímali, 
ale vysvětlovalo to opuštěnost a jistou omše-
lost mezinárodního letiště Damašku.

Podpis dokumentů k předání humanitární 
pomoci se odehrál v jednom z dosud fungu-

jících salonků - opět v atmosféře díků, potřá-
sání rukou, poklepávání po ramenou a samo-
zřejmě - focení. Všichni nám neustále dávali 
najevo díky, respekt a vděčnost, jako bychom 
vykonali nějaký hrdinský čin a  ne „jenom“ 
přivezli humanitární pomoc. Navíc z hledis-
ka celkového objemu humanitárních pomocí 
Hnutí ČK a ČP a ještě více z hlediska obje-
mu potřeb strádajícího syrského obyvatelstva 
prakticky „zanedbatelnou“. Čas určený pro 
náš pobyt v Damašku rychle plynul, náklad 
humanitární pomoci ČČK byl z letounu pře-
ložen na připravené nákladní vozy, dokumen-
ty byly podepsány a tak jsme se museli s před-
staviteli SARC i naší ambasády rozloučit. 

Při odletu z  již zcela potemnělého letiště 
v Damašku jsme se shodli na tom, že chováme 
velký obdiv a úctu k představitelům i členům 
naší sesterské organizace – Syrského arabské-
ho červeného půlměsíce, kteří za každé situace 
– i za cenu osobních obětí a ztrát na životech 
– zajišťují humanitární pomoc do téměř všech 
oblastí Sýrie. Snad jim ta naše „česká“ pomoc 

prospěje a dodá trochu naděje, že v tom ne-
jsou sami.

Stejný respekt máme i k naší velvyslankyni 
v  Damašku a  jejím spolupracovníkům, kte-
rým patří náš velký dík.

Uvědomovali jsme si také silný pocit hr-
dosti na vojáky Armády ČR, kteří nejen hu-
manitární náklad, ale i nás osobně dopravili 
bezpečně na místo i zpět a ještě se o nás během 
cesty vzorně starali. Vyzařovala z nich profesi-
onalita, zdravé sebevědomí a odpovědnost.

Český červený kříž zatím pomáhal Syrské-
mu arabskému půlměsíci finančními příspěv-
ky, toto byla první námi realizovaná materi-
ální pomoc z Čech do Sýrie. Věříme, že díky 
pochopení Ministerstva zahraničních věcí 
ČR, nezůstane jen u této jedné humanitární 
pomoci a Český červený kříž bude moci opět 
osvědčit, že je plně připraven být v tom uži-
tečným prostředníkem a realizátorem.

dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK 
s využitím podkladů doc. dr. Jukla, Ph.D. n

AKTUALITY - INfORmAcE

Zájmovými kroužky  Mladých zdra-
votníků  při školách, místních skupinách 
ČČK či organizacích pracujících s  dětmi 
projde každým rokem kolem 12.000 dětí. 
Cílem této tradiční činnosti Červeného 
kříže je naučit děti základním znalostem 
a  dovednostem první pomoci. Děti tak 
nejen zvládají postupy, jak v nouzi pomoci 
kamarádovi, rodičům či komukoli jinému, 

ale především se naučí, že poskytnout první 
pomoc je normální a není třeba se ostýchat 
či bát. Krom práce v  kroužcích Mladých 
zdravotníků se mají děti možnost účastnit 
postupové  Soutěže mladých zdravotníků, 
kde si na reálně znázorněných poraněních 
mohou své dovednosti vyzkoušet v podmín-
kách blízkých realitě.

Letošní vítězové krajských kol přije-
li 25.6.2016 na Republikové kolo soutěže 
mladých zdravotníků, které z pověření Vý-
konné rady ČČK pořádal Oblastní spolek 
ČČK Olomouc.

Soutěž konající se v  jubilejním 60.  roce 
od svého založení měla základnu v historické 
olomoucké Korunní pevnůstce, kde sídlí 
Pevnost poznání, a vlastní soutěžní stanoviš-
tě se nacházela v Botanické zahradě a přileh-
lé oblasti Bezručových sadů. Zeleň a blízká 
řeka tak pomohly soutěžícím snést mimo-
řádně horký letní den.

Soutěž zahájili   Marek Jukl, prezident 
ČČK,   Miroslav Mašláň, prorektor Univer-
zity Palackého, Michael Fischer, 1. náměstek 
hejtmana Olomouckého kraje a    Zdislav 
Doleček, vedoucí sociálního oddělení olo-
mouckého magistrátu. Soutěž se konala pod 
záštitou rektora Univerzity Palackého v Olo-
mouci.

Své síly na celkem devíti soutěžních sta-
novištích změřilo celkem 90 soutěžících. Po-
hár pro vítěze v kategorii I. stupně si odvezlo 
družstvo ZŠ Železná Ruda, v II. stupni pu-
toval do ZŠ Sezemice. Krom vlastního sou-
těžení měli účastníci možnost prohlédnout 
si Pevnost poznání a její zajímavé exponáty 
a navštívit Botanickou zahradu s Rozáriem.

Poděkování patří všem rozhodčím, hos-
teskám, maskérům a  organizačnímu štábu 
OS ČČK Olomouc.

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

Republikové kolo soutěže mladých zdravotníků 2016

TELEGRAfIcKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Válka dům nepostaví - reportáž z Ukrajiny
Válka na Ukrajině, která započala nepoko-
ji počátkem roku 2014, již píše třetí rok 
své historie, v  současnosti již mimo hlavní 
zájem médií. Ozbrojený konflikt vyhnal 
z domovů 2,18 milionu lidí, část našla úto-
čiště v  sousedních státech, vč. Běloruska 
a Ruska, ale nejméně 1.300.000 zůstává na 
Ukrajině. Tito lidé žijí v  improvizovaných 

podmínkách, často v různých uprchlických 
táborech. Jeden z nich - nedaleko od Dně-
propetrovska - navštívil i ČČK. 

Výroční zpráva ČČK za rok 2015
20.6.2016 vyšla Výroční zpráva ČČK - hlav-
ního spolku - za rok 2015. Výroční zpráva 
přináší obraz o centrálních programových ak-
tivitách ČČK, včetně zahraničních pomocí.

Světový den dárců krve - Krev nás spojuje
14. červen je Světovým dnem dárců 
krve vyhlášeným z  iniciativy Světové 
zdravotnické organizace (WHO) a Me-
zinárodní federace ČK&ČP. Letoš-
ní den má motto „Krev nás spojuje“, 
s podtitulem „Daruj život, daruj krev“, 
což je mimochodem tradiční heslo Čes-
kého červeného kříže.

http://cervenykriz.eu/cz/ppdeti.aspx
http://cervenykriz.eu/cz/ppdeti.aspx
http://www.pevnostpoznani.cz/
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Seminář k  aktuálním otázkám humani-
tárního práva za účasti MVČK
Dne 7. 6. 2016 uspořádal Mezinárodněpráv-
ní odbor MZV ČR seminář k  aktuálním 
otázkám mezinárodního humanitárního prá-
va za účasti hostů z  Mezinárodního výboru 
Červeného kříže, kteří představili aktuální 
výzvy pro mezinárodní humanitární právo.

ČČK realizoval mimořádnou humanitární 
pomoc do Sýrie
Ve dnech 5. a 7. června 2016 byla v Damaš-
ku předána materiální humanitární pomoc, 
jejímž realizátorem byl Český červený kříž. 
Objem pomoci byl 5,7 tuny a uskutečnila se 
díky finanční podpoře MZV ČR. Přepravena 
byla letecky prostřednictvím AČR. Pomoc 
navazuje na dlouhodobou snahu ČČK pod-
porovat humanitární aktivity složek Červené-
ho kříže a Červeného půlměsíce v Sýrii. Jde 
o první materiální pomoc ze zemí EU.

Další kurz humanitárního práva
Dne 29.5.2016 skončil druhý z  letošních 
kurzů mezinárodního humanitárního práva. 
Uspořádal jej Český červený kříž ve spolu-
práci s  Vojenskou akademií ve Vyškově na 
Moravě. Kurs úspěšně ukončilo osm poslu-
chačů, z toho tři diseminátoři ČČK, ostatní 
posluchači byli z řad AČR.

Návštěva z Čínského červeného kříže
Dne 23. 5. 2016 Úřad českého Červeného kří-
že přijal opět delegaci Čínského červeného kří-
že. Tentokrát šlo o zástupce Městského oblast-
ního spolku Peking a spolků okresu Peking.

• 8.7.2016-Tchaj-wan: Tajfun třídy 5 „Ne-
partak“ zasáhl časně ráno místního času 
Tchaj-wan. Týmy poboček Červeného 
kříže na celém ostrově byly v pohotovosti 
již od večera 6.7. a připravily se materiálně 
i personálně na zásah. Federace ČK&ČP 
vyslala na místo delegáta. 

• 6.7.2016-Angola: Angola se potýká s nej-
větší epidemií žluté zimnice za posledních 
30 let - od prosince 2016 zemřelo již  
350 osob, přes 3.400 je nemocných, 
uvedl Dr Adeiza, zdrav. koordinátor MF 
ČK&ČP pro Afriku. Mezi lidmi vládne 
strach, proto příslušníci Angolského ČK 
dům od domu vysvětlují, jak se nemoc 
šíří, jak se chránit a  zdůrazňují význam 
vakcinace, vedou komunity k  likvidaci 
míst, kde se mohou komáři líhnout. An-
golský ČK jedná v  součinnosti s  vládou, 
WHO a UNICEF. MF ČK&ČP jeho boj 
se žlutou zimnicí podpoří částkou 35 mi-
lionů Kč.

• 4.7.2016-Ženeva/Svět: Prezident MVČK 
vystoupil k situaci v Iráku a Sýrii, utrpení 
lidí označil za bezprecedentní. Zrekapitu-
loval pomoc ČK&ČP, připomněl jeho roli 
zprostředkovatele, a uvedl, že lidé potřebují 

lídry, kteří ctí lidské hodnoty a  dovedou 
poskytnout ochranu. Po skončeném Rama-
dánu je třeba obnovit úsilí. V obou zemích 
žije již 10 milionů lidí mimo své domovy.

• 26.6.2016-J.Súdán: Obnovení bojů ve 
Wau a okolí vyhnalo tisíce civilistů a zhor-
šilo humanitární situace v oblasti. G.Muel-
ler, ved. delegace MVČK v J.Súdánu zdů-
raznil nutnost chránit civilisty před nebez-
pečími z ozbrojeného konfliktu a umožňo-
vat přístup ke zdravotnické aj. pomoci. Po 
dvou a půl letech bojů napříč zemí si lidé 
jen obtížně zajišťují jídlo a přístřeší.

• 24.6.2016-Ukrajina: MVČK předal Vo-
jenské nemocnici v Oděse 2.500 kg zdra-
votnického materiálu.

• 20.6.2016-Ženeva: Dnes je Světový den 
uprchlíků. Během loňska vzrostl počet 
osob, kteří uprchli ze svých domovů v dů-
sledku válek, persekuce, násilí či porušo-
vání lidských práv o 10% a přesáhl 60 mi-
lionů (k 31.12.2015 podle UNHCR činil  
65,3 milionů) - jde tedy o jednoho člově-
ka na každých 113 obyvatel Země. Podle 
MVČK je mezi nimi 51% dětí. 86% těch, 
kteří opustili Sýrii, žije nyní v  okolních 
státech. 

• 18.6.2016-J.Súdán: MVČK vyslal dvě le-
tadla s lékařskými týmy a zdrav. materiálem 
do Raja, aby poskytly péči civilistům raně-
ným v nedávných bojích. Letadla evakuo-
vala 17 nějtěžších případů Raja do Juby.

• 11.6.2016-Ukrajina: MVČK hlásí zinten-
zivnění střelby na východě Ukrajiny, což 
nutí civilisty pobývat dnem i nocí ve skle-
pech / Podařilo se dokončit opravu 3km 
plynovodu do obcí Marinka a  Krasnogo-
rivka (MVČK poskytl díly a  zařízení spo-
lečnosti DoneckOblGaz), plynovod byl po-
škozen boji v r. 2014, zásobuje 16.000 lidí.

• 9.6.2016-Čadské jezero: MVČK hlásí  
> 9 milionů lidí ve stavu nouze v africkém 
regionu Čadského jezera. Přes 2,4 mil. 
z nich uteklo před boji mezi vládou a silami 
tzv. Isl. státu z Nigeru, Nigérie, Čadu a Ka-
merunu. Podle D. Stillharta, ředitele opera-
cí MVČK, je nedostatek potravin opravdu 
kritický, nemine dne, kdy by dítě neumřelo 
podvýživou. MVČK je jedna z mála orga-
nizací schopná v místě jednat. Rozpočet na 
akce v tomto regionu zvýšil na 3,1 mld. Kč, 
příjmy však dosud nejsou naplněny.

• 7.6.2016-Ženeva/ČR: Prahu navštívi-
la delegace MVČK ve složení B. Kocher  
a J.Tenenbaum. Pracovní návštěvu zaháji-
li na Úřadě ČČK, dále se spolu se zástupci 
ČČK setkali s  představiteli bezpečnost-
ního výboru Sněmovny a  zahraničních 
výborů Sněmovny a Senátu. Následovalo 
přijetí na MZV ČR, po němž oba hosté 
vystoupili na semináři k aktuálním otáz-
kám MHP. Pracovní návštěvu ukončili 
opět na Úřadě ČČK, a to setkáním s před-
staviteli Univerzity Palackého. Všechna 

jednání se týkala činnosti MVČK a pro-
blematiky MHP.

• 7.6.2016-Sýrie/ČR: Dnes úspěšně v Da-
mašku přistálo letadlo s druhou částí naší 
pomoci. 

• 5.6.2016-Sýrie/ČR: V  Damašku byla 
předána první část humanitární pomoci 
do rukou Syrského červeného půlměsíce. 
Bude použita zejména v těžko dostupných 
oblastech.

• 1.6.2016-Sýrie: Do města Darayya (JZ 
od Damašku) dnes dorazila první část 
humanitární pomoci. MVČK spolu se 
Syrským ČP a OSN dopravil do dlouho 
obléhaného města léky, dětskou výži-
vu a  vakcíny. Druhá, větší část pomoci, 
která zahrne i potraviny, je plánována na 
3.6.2016. 

• 1.6.2016-Ženeva/Řecko: Mezin. Fede-
race ČK&ČP navýší podporu Řeckému 
ČK na 700 mil. Kč. Řecký ČK provozuje  
12 táborů pro migranty čekajících v Řecku 
na rozhodnutí o žádosti o azyl v EU. ŘČK 
již celkem pomohl 300 tis. migrantům. 

• 30.5.2016-Ženeva:  Za neakceptovatelná 
označil úmrtí migrantů ve Středozemním 
moři E. As Sy, gen. tajemník Federace 
ČK&ČP. Uvedl, že jakékoli řešení problé-
mu migrace musí prvořadě být řešením 
důvodů, které nutí lidi opouštět domovy, 
protože války, politická nestabilita, chu-
doba a  pronásledování panují v  mnoha 
částech světa. Jinak se Středozemní moře 
stane velkým hřbitovem.

• 25.5.2016-Sri Lanka: Srí Lanka byla zasa-
žena největšími povodněmi a sesuvy půdy 
za posledních 25 let. Následkem dešťů 
trvajícími od 14.5. je postiženo 420.000 
osob. Od počátku je v  terénu 400 pří-
slušníků Srílanského ČK v  nejzasaženěj-
ších okresech. Pomoci ČK se již dostalo 
140.000 lidí, uvedl J.Abeysinghe, prezi-
dent SČK, podílejí se na evakuaci a pro-
vozu evakuačních center. Domovy muselo 
opustit 200tis. osob. Federace poskytuje 
Srílanskému ČK pomoc cca 80 mil. Kč 
pro 40tis osob na dobu 18 měsíců.

• 24.5.2016- Istanbul: Testem je, co bude 
následovat. První světový humanitární 
summit dnes končí. ČK&ČP vystupoval 
jako zastánce trpících a  místních komu-
nit. Dobrým příslibem je směřovat 25% 
financí místním humanit. aktérům (nyní 
je to jen 1%). Právě v komunitách ve 190 
zemích světa jsou zapojeni dobrovolníci 
ČK&ČP. Podle gen. taj. MF ČK&ČP 
E. As Sy je důležité to, zda bude Summit 
následován konkrétními činy.  Prezident 
MVČK P.Maurer vystoupil na Světovém 
humanitárním summitu k  problematice 
zajištění dodržování mezinárodního hu-
manitárního práva, které je vnímáno jako 
velmi palčivé téma dneška.   

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl n
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OKÉNKO dO dĚTSKÉ OdBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANEcH

Od časného slunečného sobotního rána 
se to v  dětské léčebně hemžilo lidičkami, 
kteří přijeli do zámeckého parku a jeho oko-
lí potěšit malé i  velké návštěvníky. V  den 
svých 85. narozenin (18.6.2016) měla dět-
ská léčebna, která slouží bez přerušení stále 
dětem, po roce opět co nabídnout. Naroze-
ninová, v pořadí již desátá slavnost nabíze-

la mnoho ve svém programu, kde si každý 
vybral z  pestré nabídky to své. Neúnavný 
moderátor zval milým slovem na střídající 
se hudební, taneční, divadelní, pohádkové 
či šermířské představení. Seznamoval divá-
ky s historií léčebny, léčebným programem 
i historií obce Bukovany, která v tento den 
slavila významné výročí - 700 let od první 

písemné zmínky. Historické pro-
mítání filmů s  výstavou starých 
fotografií a  dechová kapela po-
těšila mnohé rodáky, kteří sem 
přijeli zavzpomínat. 

Nevšední byla i  sváteční bo-
hoslužba v  zámecké kapli, která 
je jednou z  nejstarších budov 
v  historickém objektu zámku. 
Velký zájem byl i  o  prohlídky 
léčebny. Návštěvníci mohli pro-
středí léčebny vidět na vlastní 
oči a  seznámit se blíže s  léčeb-
ným programem, včetně ukázek 
léčebné péče. Při této příležitosti 
jsme se pochlubili i  nově vyba-
venou hernou pro naše nejmenší 
pacienty, kteří jezdí na léčebný 
pobyt s maminkami nebo tatín-
ky. Vybavení herny bylo finan-
cováno z projektu „Z lásky k dě-
tem“. Český červený kříž pomo-
hl získaným příspěvkem hernu 
vybavit. Pokud se v  budoucnu 

podaří získat další příspěvek, dvě herny pro 
větší děti by si také zasloužily zvelebení. 
Další novinkou byla k vidění rekonstruova-
ná inhalační místnost, která je plně a  stále 
využívána a  také koupelnový box s  masáž-

ními vanami, které podporují léčebný pro-
gram. Potěšeni jsme byli návštěvou partnerů 
léčebny a bývalých zaměstnanců, které jsme 
k jubilejním oslavám rádi pozvali. Svou ná-
vštěvou nás opět poctil prezident Českého 
červeného kříže pan Doc. RNDr. Marek 
Jukl, Ph.D., který vřele poděkoval jménem 
svým a  jménem zřizovatele všem bývalým 
zaměstnancům léčebny za jejich obětavou 
práci. 

Na závěr je třeba vyslovit veliké poděko-
vání všem vystupujícím a  předvádějícím, 
kteří bez nároku na honorář akci již deset 
let podporují. Vždyť jaká by to byla akce bez 
hudebníků, divadelníků, šermířů, mažoretek, 
tanečnic, dalších kumštýřů a lidiček co něco 
umí! Slova díků patří i obci Bukovany a všem 
partnerům za dlouholetou spolupráci.

Za kolektiv DOL Bukovany Václav Plecitý
Foto: Karel Svašek a archiv léčebny n

X. Zámecká slavnost v Dětské odborné 
léčebně v Bukovanech rozehnala i mraky

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍcH ČLENů ČČK

Speleologická záchranná služba Čes-
ké speleologické společnosti (SZS ČSS) je 
zaměřena na záchranu při nehodách v  jes-
kyních, kde nemůže jiný záchranný sbor 
zasáhnout především pro neznalost tohoto 
extrémního prostředí. Působí v ní 30 zkuše-
ných jeskyňářů, kteří prochází pravidelným 

výcvikem a  kteří jsou schopni poskytnout 
kvalifikovanou pomoc při nehodě ve velmi 
obtížných podmínkách složitých jeskynních 
systémů.

SZS ČSS je čistě dobrovolnou organizací, 
pokrývající celé území České republiky. Půso-
bí ve dvou stanicích – stanice Čechy a stanice 
Morava, má 30 zkušených jeskyňářů, kteří 
prochází pravidelným výcvikem zejména ve 
speleologické lezecké technice. Pravidelně 
jsou pořádány lezecké výcvikové akce pro jes-
kyňáře i širší veřejnost, kde si všichni zájemci 
mohou vyzkoušet speleologickou lanovou 
techniku pod dozorem zkušených instruk-
torů. Díky této aktivitě je u nás nehodovost 
speleologů v jeskyních minimální. Opakova-
ně proběhl odborný interní seminář pro jes-
kyňáře o nehodách v jeskyních a o možnos-
tech, jak jim předcházet, případně jak se co 
nejlépe při nehodě zachovat, jak poskytnout 

první pomoci v  nepřístupném terénu, jak 
transportovat raněného i zajištění bezpečnos-
ti samotných speleozáchranářů. Členové SZS 
ČSS v  rámci IZS úzce spolupracují s  řadou 
organizací, zejména s  Hasičským záchran-
ným sborem  a  Českým červeným křížem.

Ing. Veronika Vlčková, sekretariát ČSS n

Speleologická záchranná služba
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Z ČINNOSTI OS ČČK

Soutěž mladých 
zdravotníků

Tak jako každoročně se i  letos u  nás 
v  Karlových Varech zorganizovala sou-
těž Mladých zdravotníků. Soutěže se 
zúčastnili žáci prvního a druhého stupně 
základních škol. Každá škola měla dvě 
pětičlenná družstva, ve kterých byl jeden 
velitel a  čtyři soutěžící. Na jednotlivých 
stanovištích byli připraveni členové našeho 
spolku, kteří hodnotili soutěžící, ať už 
pozitivně či negativně. Mezi nejoblíbenější 
disciplíny již tradičně patřilo ošetření 
popálenin a resuscitace.

Žáci byli šikovní a ve vyrovnaném boji 
nakonec zvítězili v první kategorii zástupci 
prvního stupně ZŠ Poštovní, Karlovy 
Vary. V  druhé kategorii to byli zástupci 
druhého stupně ZŠ Truhlářská, Karlovy 
Vary. Gratulujeme vítězům i  ostatním 
soutěžícím za skvělé výkony.

Bc. Jan Chylo, OS ČČK Karlovy Vary n

Dva dny plné akce na zemi, ve vzduchu 
i na vodě. Tak by se dalo jednou větou po-
psat velké součinnostní cvičení Záchranné-
ho týmu oblastního spolku ČČK Liberec 
a dalších složek IZS v Píšťanech na Litomě-
řicku, které se konalo 6. června 2016 u pří-
ležitosti 15 let zařazení ZT OS ČČK Liberec 
do spolupráce s  Integrovaným záchranným 
systémem na základě uzavřených smluv 
o  pomoci na vyžádání se všemi hlavními 
složkami IZS.

Za tuto dobu se vytvářel tým lidí, kteří 
jsou ochotni pomáhat zcela nezištně v pří-
padě potřebné pomoci kdekoliv i  mimo 
působnost Libereckého kraje. Činnost týmu 
prošla procesem vývoje a  nutných obměn, 

tak jak to vyžadovaly potřeby využitelnosti 
při nasazení týmu do zásahu, ať již to byly 
povodně, pátrací akce po pohřešovaných 
osobách nebo při námětových cvičeních.

Při této příležitosti jsme byli spolupořa-
dateli součinnostního výcviku v  Ústeckém 
kraji se složkami IZS se kterými spolupracu-
jeme již 10 let. Výcviku se zúčastnily, PČR 
Ústí nad Labem odbor pořádkové policie 
Poříční oddělení, Speciální pořádková jed-
notka PČR Ústí nad Labem, Poříční poli-
cie SRN Drážďany, VZS Ústí nad Labem, 
Letecká výcviková základna Pardubice s vr-
tulníkem Mi 17, Záchranný tým OS ČČK 

Liberec, Povodí Labe a ZŠ Žalhostice, která 
nám dodala figuranty. 

Námětem byla nehoda osobní a nákladní 
lodě s velkým počtem raněných. Cílem cvi-
čení bylo prohloubení schopností na úrovni 
velení, procvičení komunikace a  společné 
činnosti při záchraně velkého počtu zraně-
ných mezi zúčastněnými složkami IZS při 
koordinovaném zásahu s využitím štábu ve-
litele zásahu.

Po vyhlášení mimořádné události zajištu-
je poříční policie místo nehody a povolává 
tým zdravotníků ČČK k provedení třídění 
metodou start a  následnému ošetření více 
než 40 raněných osob, které jsou dle závaž-
nosti jejich zdravotního stavu přepravováni 

na člunech do vybudova-
ného shromaždiště raně-
ných na břehu Píšťanské-
ho jezera. Zde probíhá 
jejich ošetření a odsun do 
zdravotnických zařízení. 
V průběhu zásahu je při-
volán také vojenský vrtul-
ník Mi-17, který ve spolu-
práci s Vodní záchrannou 
službou provádí záchranu 
osob z vodní hladiny. 

Celý zásah netrval déle 
než 1 hodinu a všichni pa-

sažéři z havarované lodi jsou díky práci všech 
záchranářů v bezpečí. Ještě aby ne, když tam 
každý z nich nechal kus sebe. Cíle ponděl-
ního cvičení byly splněny beze zbytku. Vý-
cviku byli přítomni také vedoucí pracovníci 
Krizového řízení Libereckého kraje, kteří 
nám představili nové krizové vozidlo pro 
řešení MU.

Další výcvik však zdravotníky ZT OS 
ČČK Liberec ještě čekal. Následující den 
se Záchranný tým přesunul do Roudnice 
nad Labem, kde již byli připraveni 
instruktoři poříční policie, kteří si 
pro nás připravili výcvik na divoké 
vodě. Pro většinu lidí to byla zce-
la nová zkušenost, která rozhodně 
stála za to! Každý si však kromě 
úžasných zážitků odnesl především 
velmi cenné zkušenosti a získal zá-
kladní povědomí o  tom jak se na 
divoké vodě chovat a jak zvýšit šan-
ce na přežití. Všem zúčastněným 
složkám patří velké poděkování za 
bezchybný přístup.

Karel Studený a Ondřej Hradec; 
Záchranný tým OS ČČK Liberec n

Záchranný tým Oblastního spolku ČČK 
Liberec slouží potřebám IZS již 15 let
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8. února 2016 odstartoval OS ČČK 
České Budějovice spolu s  partnery – Ne-
mocnicí ČB, a.s. a  organizačním týmem 

budějovického Majálesu – již 4. ročník 
úspěšného náboru mladých dárců krve 

s  názvem „Studentské krvebraní“, který 
skončil po volbě krále Majálesu v  pátek 
27. května. Letos díky této akci přibylo do 
registru dárců krve Transfúzního oddělení 
Nemocnice ČB, a.s. 210 prvodárců krve 
z  řad studentů, za celé 4 roky trvání Kr-
vebraní pak je jich úctyhodných 993, což 
je všemi zainteresovanými dobře přijato.   
Záštitu nad Krvebraním měla tradičně  
1. náměstkyně hejtmana Jč. kraje paní 
Mgr. Ivana Stráská, kraje, který dobrovolné 
dárcovství krve významně podporuje stejně 
jako statutární město České Budějovice.

Akce spočívá v  tom, že díky její propa-
gaci na vysokých i  středních školách a  TS 
v kraji si noví dárci krve od března do květ-

na mohou po svém prvním odběru vyplnit 
slosovatelnou anketu, aby z nich mohli být 
při volbě krále Majálesu vylosováni výherci 
hodnotných sportovních potřeb v obchodu 
Templ, který je rovněž partnerem Krvebraní.

Vylosovaní výherci 2016 :
1. cena - Zdeňka Augustinová z  ČB 
…  hodnota  4.000,--Kč (foto)
2. cena - Marcela Malechová z Veselí n/Lužnicí
…  hodnota  3.000,--Kč
3. cena  -  Jiří Molk z Rožmitálu na Šumavě
…  hodnota  2.000,--Kč

Organizační tým děkuje všem spolupra-
covníkům i  sponzorům, novým dárcům za 
dar krve a blahopřeje výhercům ankety.

Hana Vacovská, 
ředitelka Úřadu OS ČČK České Budějovice n

Studentské krvebraní 2016 - závěr

Dne 11. června 2016 v  táborské pří-
městské části Čelkovice pořádali Dobro-
volní hasiči z  Čelkovic a  Český červený 
kříž oslavu Dne dětí u  místní hasičské 
zbrojnice. Tato oslava byla určena pro 
všechny děti z Čelkovic i z blízkého okolí. 

Pořadatelé si pro děti připravili mnoho 
zajímavých a zábavných her, soutěží a kvízů, 
mezi nimi nechyběli tradiční české soutěže 
jako např. kuželky, šipky, shazování plecho-
vek, házení kroužků na cíl, lov dřevěných 
rybiček aj. Děti si mohly vyzkoušet shodit 
kuželky také pomocí proudu vody z hadice 
nebo sestřelit plechovky vzduchovou pistolí. 

Členky místní organizace Českého červe-
ného kříže připravily pro malé i  velké děti 

mnoho kvízů a  hádanek a  za jejich správ-
né vyřešení dostaly děti sladkou odměnu. 
Kromě toho získaly děti za každý splněný 
úkol při soutěži speciální papírové hasičské 
koruny, za které potom mohly v  místním 
"obchůdku" nakoupit plyšová zvířátka, 
omalovánky, sušenky, bonbony, pexeso, 
termohrnky, chipsy, puzzle a další zajímavé 
upomínkové předměty a hračky. 

Během konání dětského dne přijelo 
také zásahové hasičské vozidlo, které si děti 
i  dospělí mohli prohlédnout zvenku i  ze-
vnitř. Všichni přítomní se také mohli ob-
čerstvit v místní hasičské zbrojnici. 

Program byl velice pestrý, malí i  vel-
cí návštěvníci měli z  čeho vybírat. Podle 

mého názoru se pořadatelům tato akce ve-
lice povedla.  Přispělo k tomu jistě i dobré 
počasí, které sem přilákalo mnoho návštěv-
níků.

Za spokojené účastníky 
Michaela Spálenková a Ivana Entlicherová, 

předsedkyně Místní skupiny Čelkovice n

Den dětí v Táboře Čelkovicích

O tom, že první pomoc není věda, se  
v Karlovarském kraji dozvídá stále více dětí.  
V roce 2015 členové OS ČČK Cheb uskuteč-
nili školení v mateřských, základních a střed-
ních školách, kterého se účastnilo 426 žáků a 
studentů, v roce 2016 již dokonce 446. 

Program jednotlivých projektových dnů je 
koncipován dle věku účastníků, které se snažíme 
účelně připravit na nepříjemné a šokující situa-

ce, které mohou během krizových stavů a posky-
tování první pomoci nastat. Zážitkovou pedago-
gikou se je snažíme vést prakticky a interaktivně. 

Připravujeme děti na krizové situace včetně 
možnosti jejich řešení, jako například ochra-
na zachránce, obvazová technika, resuscitace, 
bezvědomí, dušení cizím tělesem, krvácení či 
neúrazové život ohrožující stavy. Na školy se v 
posledních letech vrací také opět branná cviče-

ní nebo se zavádějí nové dny s IZS či nejrůz-
nější preventivní programy. 

Jakub Jestřáb, OS ČČK Cheb n

Tábor pro seniory
Dětem prázdniny začali a strakoničtí 

senioři se z prázdninového tábora již vrá-
tili. OS ČČK Strakonice společně se Sva-
zem diabetiků a za podpory Rady seniorů 
města Strakonice se rozhodli uspořádat pro 
seniory pobyt, ve kterém by se vraceli do 
svých dětských let. Program byl přizpůso-
ben jejich možnostem a zdatnosti. Trval  
6 dní a 16 seniorů si vyzkoušelo hrát pe-

tang, kroket, obrácenou šipkovanou, zahrá-
li si na modelky při představení vlastnoruč-

ně malovaných triček, korálů a podložek, 
každý den si procvičovali paměť rébusy, 

křížovkou, testy, také absolvo-
vali několik výletů. Pracovali ve  
2 oddílech - Sluníčka a Sed-
mičky a zdatně spolu soupeřili. 
Vše se odehrávalo na začátku 
července v rekreačním zařízení 
Seba v Borovici u Mnichova 
Hradiště.

Helena Mocová,
ředitelka ÚOS ČČK Strakonice n

První pomoc na základních školách
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První pomoc malé děti ne-
musí znát (?). Program zaměřený 
na první pomoc pro předškoláky 
připravily lektorky Oblastního 
spolku ČČK Prachatice a nutno 
uznat, že s úkoly si malí účastníci 
poradili zdatně.  Během aktivit si 
děti vyzkoušely hodnocení rizi-
kových situací, učily se telefonní 
číslo záchranné služby a  také si 
„volání“ vyzkoušely nanečisto. 

Učily se také sledovat základní 
životní funkce, povídaly si s  lek-

torkami o dýchání či práci srdce. 
Závěr programu pak patřil nácvi-
ku záklonu hlavy a  obvazování 
oblíbených plyšáků či panenek. 
Všechny si také domů odnesly 
malý dárek, balíček s  omalován-
kami první pomoci. Přednášky 
realizujeme s  podporou Města 
Prachatice. 

Zuzana Pelikánová, ředitelka ÚOS 
ČČK Prachatice

Foto: Eva Pěstová n

Poprvé v osmileté historii akce se hosto-
vání Dne záchranářů Ústeckého kraje ujalo 
město Louny. Své role jsme se zhostili na vý-
bornou. V sobotu 11. června 2016 navštívilo 
lounské Výstaviště téměř 5 tisíc návštěvníků, 
ač počasí akci takového rozsahu zrovna ne-
přálo. Generálním partnerem celé akce byla 
společnost Net4Gas a na programu se, s celou 
řadou ukázek a atrakcí, podílela např. Policie 
ČR, Sdružení dobrovolných hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Hasičský záchranný sbor, 

Hasičská vzájemná pojišťovna, Záchranná 
služba Ústeckého kraje, Povodí Ohře, Ar-
máda ČR, Besip a mnoho dalších. Jedním ze 
spoluorganizátorů byl i náš Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Louny. Náš stánek 
byl umístěn na strategicky výborném místě 
při hlavní cestě k pavilonu A. Zde na stano-

višti jsme s kolegyní Ing. Karolínou Nováč-
kovou a  čtyřmi děvčaty – maskérkami, pod 
vedením Michaely Šimonové, představily 
činnost našeho oblastního spolku, maskovaly 
poranění, předvedly ukázky kardiopulmo-
nální resuscitace 
(na „dnešní“ i  na 
„retro“ Andul-
ce) a  s  úsměvem 
rozdávaly letáčky 
ČČK i  Ústecké-
ho kraje a drobné 
dárečky dětem 
i  dospělým, kte-
ří se namaskovat 
nechali. Poranění 
bylo namasková-
no nepočítaně, 
určitě šlo o stovky 
dětí a  dospělých, zájem byl opravdu veliký! 
Celá akce vypukla dopoledne v  10 hodin, 
kdy moderátor Josef Melen předal úvodní 
slovo starostovi Města Louny panu Radova-
nu Šabatovi a  prvnímu náměstku hejtma-
na Ústeckého kraje panu RSDr. Stanislavu 
Rybákovi, a  ti, spolu s  představiteli dalších 
organizací, zahájili zážitkový den dekoro-
váním praporu Města Louny. Po úvodním 
slovu všichni návštěvníci vyrazili do areá-
lu lounského Výstaviště, kde měli možnost 
shlédnout např. vyzvednutí nevybuchlé mu-
nice z  řeky Ohře, ukázky lezecké techniky 

a ukázky speciálního řezacího zařízení Cob-
ra, likvidaci hořícího oleje, vyproštění osob 
z  havarovaného vozu, transport zraněného 
vrtulníkem a mnoho dalších. Fronty se stály 
např. také u simulátorů u stánku BESIPu a ve 
velké míře právě u stánku OS ČČK Louny.
Závěr celého dne patřil hetmanu Ústeckého 

kraje panu Oldřichu Bubeníčkovi, který do 
rukou vedoucích představitelů Policie ČR, 
profesionálních i  dobrovolných hasičů pře-
dal darovací šeky s  celkovou částkou téměř  
11 milionů Kč. „V  rámci Dne záchranářů 
Ústeckého kraje nasadily Louny opravdu vy-
sokou laťku“, řekl. Tatáž slova potom zazně-
la i na následné hodnotící schůzce, která se 
konala na Krajském úřadě Ústeckého kraje a 
Oblastní spolek ČČK Louny si zde vyslechl 
jen samá slova chvály.

Lenka Vacková a Michaela Šimonová n

Den záchranářů Ústeckého kraje 2016

Granty 2016: Předškoláci z Prachatic  
se seznámili s první pomocí

Děti a  členové MS ČČK No-
vosedlice, Dubí a  Proboštov se 
16. června zúčastnili exkurze na 
krajské záchranné službě v  Ústí 

nad Labem. I  přes nespolehlivost 
některých částí v hromadné dopra-
vě jsme se dostavili k Masarykově 
nemocnice včas. Při příchodu se 
nás ujal tiskový mluvčí ZZS ÚK 
Prokop Voleník, který nás prove-
dl mozkem celé krajské záchranky 
– dispečinkem a  také nás vzal do 

hangáru letecké záchranné služby. 
Dozvěděli jsme se spoustu nových 
a zajímavých informací, a panu Vo-
leníkovi děkujeme za jeho ochotu 

a čas. Před odjezdem z Ústí jsme se 
zastavili na drobném občerstvení 
ve fastfoodu a celý výlet trval nece-
lých pět hodin.Více fotografií a in-
formace o místní skupině naleznete 
na facebooku MS ČČK NDP.

Jiří Herlitze, 
předseda MS ČČK NDP n

Exkurze na Zdravotnické záchranné 
službě Ústeckého kraje
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3. července 2016 se sešlo 27 dětí připra-
vených odjet na letní dětský tábor, pořáda-
ný OS ČČK Teplice. Poslední rozloučení 
s  rodiči a  následoval odjezd do Maxova 
u Sloupu v Čechách. První den děti začaly 
plnit první úkoly, vymýšlely si název, bati-
kovaly si trika barvou svého oddílu 
(modří, žlutí, zelení), a vymýšlely 
oddílový pokřik. Dále měly za 
úkol stopovat zvěř a odlít její sto-
py, všem se to povedlo.Druhý den 
děti pašovaly přes hranice depeše 
pro princeznu, do které byl náš 
loupežník zamilovaný, po obědě 
byl na programu selfie seznam, 
kde oddíly musely se svými vedou-
cími udělat selfie na 13 místech ve 
Sloupu a večer nás čekala diskoté-
ka. Třetí den po snídani byly na 
programu Lišky, odpoledne nás 
čekalo lesní metro a večer Loupí-
kův mixér. Čtvrtý den jsme vyrazili na celo-
denní výlet do soukromé sklárny v Lindavě, 
byli jsme na exkurzi a každý člen tábora si 

vyfoukal vázičku. Pátý den se vedoucí pře-
vlékli do kostýmů turistů z různých koutů 
světa a děti měly za úkol vymyslet své pro-
dukty nebo atrakce a z turistů dostat peníze. 

Mělo to háček, turisté nemluvili česky, ale 
děti to i přes tuto bariéru úspěšně zvládly. 
Šestý den nás čekala hra o nervy – vrať se, 
když to dokážeš – kde si děti mohly otes-
tovat své štěstí. Po obědě jsme hráli hru 
zachraň mě, kde děti musely přenášet po 

lese umělou krev na operační sál, aniž by je 
chytil vir, večer byl táborák. Sedmý den se 
konaly olympijské hry – dopolední – kliky, 
dřepy…, odpolední - střelba vzduchovkou, 
šipky, hula hup… a  vodní kde proti sobě 
soupeřily oddíly v  disciplínách v  bazénu. 
Večer bylo osobní volno. Osmý den se děti 
připravily na loupežnickou show, předvedly 
opravdu nádherná vystoupení, mezi nimiž 
byla taneční, pěvecká i komická představe-
ní. Devátý den jsme hráli Vážky, odpoledne 
jsme šli na točenou zmrzlinu a  večer byla 
diskotéka. Desátý den se děti učily druhy 
ohňů a práci s buzolou, odpoledne je čekala 
trasa v lese, na které odpovídaly na 18 otá-
zek. Večer čekala děti stezka odvahy.  Jede-
náctý den nám nevyšlo počasí a tak se pro-
mítaly pohádky. Odpoledne si děti mohly 

koupit spousty dárků za „loupíky“, které po 
dobu tábora nasbíraly za plnění úkolů. Dva-
náctý den byl odjezd domů. Chtěli bychom 
poděkovat týmu RS Maxov za suprový pří-
stup a za pestrý jídelníček. Na táboře se po-
díleli zaměstnanci OS ČČK Teplice v  čele 
s p. ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou 
a  také tři členové MS ČČK Novosedlice, 
Dubí a Proboštov.

Na webových stránkách mscckndp.web-
node.cz si můžete již teď zamluvit místo na 
příští rok. Také své děti můžete přihlásit na 
kroužky přes online přihlášky.

Jiří Herlitze,  
předseda MS ČČK NDP n

Cesty s moudrým loupežníkem Loupíkem

Dne 10. 5. 2016 byla uzavřena smlou-
va č. OSV/16/22217 o  poskytnutí vyrov-

návací platby formou účelové dotace na 
zajištění sociálních služeb prevence posky-

tovaných podle zákona  
č. 108/2006 Sb., o  so-
ciálních službách, ve 
znění pozdějších před-
pisů, v  rámci projektu 
Rozvoj sociálních slu-
žeb v Pardubickém kra-
ji financovaného z  OP 
Zaměstnanost.

Finanční prostřed-
ky na provoz AD byly 
poskytnuty na dobu od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 

2018, v celkové výši 3 125 288,- Kč. Celko-
vý počet minimálně podpořených osob byl 
stanoven na 12 a počet lůžkodnů na 14 235.  

Azylový dům pro matky s dětmi byl zalo-
žen již v roce 1994, k 30. 6. 2016 zde našlo 
útočiště 146 matek a 246 dětí. Azylový dům 
se někdy stává posledním útočištěm pro 
matky, které se ocitly v tíživé životní situaci 
a nejsou schopné ji samy vyřešit.

Díky těmto finančním prostředkům 
bude i nadále zabezpečen provoz AD, který 
poskytuje pobytové služby matkám, které se 
ocitly v tíživé životní situaci. 

Vendula Sezemská,  
pracovnice pro publicitu OS ČČK Svitavy n

Azylový dům ve Svitavách


