
Jsem velmi rád, že jsem měl opět příleži-
tost doprovázet již druhou humanitární po-
moc České republiky a Českého červeného 
kříže do Sýrie ve dnech 9. až 12. října 2016.

Ve spolupráci s  Armádou ČR a  za fi-
nanční podpory Ministerstva zahraničí ČR 
jsme tentokrát přivezli 4 dialyzační jednotky 
včetně nezbytného spotřebního materiálu na 
dva měsíce provozu a 22 invalidních vozíků.

Český červený kříž pojí se Syrským arab-
ským červeným půlměsícem (SARC) dlou-
holeté přátelské vztahy, a proto se snažíme 
využít každé příležitosti k pomoci všem oby-
vatelům Sýrie bez rozdílu, kteří trpí dlouho-
letým válečným konfliktem.

Podle seznamu priorit, který nám 
SARC průběžně aktualizuje, jsou dialyzač-
ní jednotky použitelné v terénu na jednom 
z  předních míst. Ve válečných zónách lidé 
často umírají v důsledku poranění končetin 
a hrudníku po zavalení v budovách např. po 
leteckém bombardování. Přestože poraně-
ná osoba samotný zával přežije, velmi často 
umírá na akutní selhání ledvin. Právě pro 
tyto akutní případy slouží Českým červe-
ným křížem dovezené dialyzační jednotky. 
Přístroj potřebuje pouze zdroj napětí, roz-
toky pro čištění krve jsou již předem při-
praveny ve sterilních vacích. Tyto přístroje 
lze používat přímo v  terénu, prakticky na 
frontové linii. Je potřeba pouze zdroj elek-
trické energie (např. z generátoru), připojení 

na zdroj vody a úpravna vody je nahrazena 
předem připraveným roztokem ve sterilních 
plastových vacích. Samotný přístroj na dia-
lýzu je poměrně malý a skladný a tak většinu 
nákladu v  armádním letounu Casa tvořily 
krabice s dialyzačním roztokem.

Je třeba říci, že SARC poskytuje huma-
nitární pomoc na 2/3 území Sýrie, bez ohle-
du na to, kdo toto území ovládá. Nepůso-

bí jenom na územích ovládaných vládou, 
jak uvádí i  někteří všeobecně respektovaní 
oborníci. Pobočka Syrského červeného půl-
měsíce působí i v posledním období hojně 
sledovaném Aleppu a  to na obou stranách 
fronty. Tento respekt všech bojujících stran 
je možný jenom důsledným uplatňováním 
7 základních principů ČK 
(humanita, nestrannost, 
neutralita, nezávislost, jed-
nota, dobrovolnost, svě-
tovost) a  poskytováním 
pomoci výhradně podle 
potřebnosti.

Prostřednictvím Syrské-
ho červeného půlměsíce se 
tak každý měsíc dostane 
pomoci 3 milionům osob, 
zejména vnitřně vysíd-
leným, kteří opustili své 
domovy v důsledku vojen-
ských operací bojujících 
stran.

Během čtyř dnů, které jsem strávil 
v Damašku a okolí a  také v několik hodin 
vzdáleném přístavu Tartús jsem viděl zemi 
sužovanou válkou na mnoha frontách, navíc 
neprodyšně sevřenou mezinárodními sank-
cemi. Ulice Damašku jsou přesto plné lidí, 
kteří se snaží zajistit svoji denní obživu na-
vzdory tomu, že je město často ostřelováno 
protivládními silami z okolních kopců. Bě-
hem tří dnů a nocí jsme sami zažili celkem 
šest takových útoků. Viděl jsem dvě zaříze-
ní pro vnitřně vysídlené osoby, postavené 
a provozované oficiální vládou, kde lidé žijí 
v nepředstavitelně skromných podmínkách. 
Přesto jsou spokojeni, mají střechu nad hla-
vou a základní jídlo. Jinak zde chybí prak-
ticky všechno, nejvíce však veškerý zdra-
votnický materiál a  léky. Pomáhat se snaží 
i  naše ambasáda v  Damašku, např. spolu 
s  řecko-katolickým patriarchátem, který 
zde provozuje základní školu a humanitár-
ní sklad. Paní ambasadorka Eva Filipiová 
a její malý tým spolupracovníků zaslouží za 
svoji práci absolutorium. Bezpečnostní si-
tuace v Sýrii není dobrá. Při našich cestách 
jsme byli prakticky neustále konfrontováni 
s armádními kontrolami na všech komuni-
kacích. Výpadovky z  Damašku jsou často 
terčem všudypřítomných ostřelova-
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ČČK opět pomáhal v Sýrii
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přejeme krásné Vánoční svátky, 

zdraví a osobní pohodu v roce 2017

prezident ČČK a ředitel Úřadu ČČK

Hardžalla – zařízení pro vnitřně vysídlené
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čů, proti nim jsou na okrajích cest navršeny 
vysoké valy z hlíny a stavebního materiálu. 
Na každém kroku je zde válka přítomná, 
všude jsou zničené domy, poškozené komu-
nikace a zdevastovaná infrastruktura. V tros-
kách budov ale bydlí lidé, fungují krámky 
s  čímkoliv, co se dá prodat nebo opravny 
automobilů, na ulicích pulzuje „normální“ 
život. Ačkoliv jsme se pohybovali v koloně 
pancéřových automobilů s policejním a ar-
mádním ozbrojeným doprovodem, nepoci-
ťoval jsem žádné obavy. Možná to byla moje 
naivní nevědomost, ale spíše bych se musel 
stydět před lidmi, kteří v Sýrii denně riskují 
všechno, aby pomohli potřebným. Syrský 
arabský červený půlměsíc má v  poli téměř 
8000 lidí a 54 z nich již za svou nezištnou 
pomoc zaplatili daň nejvyšší.

Na adresu našich kritiků, kteří tvrdí, že 
humanitárními dodávkami podporujeme 
„nedemokratický režim“ chci říci, že kromě 
velkých světových organizací OSN, Meziná-
rodního výboru ČK a ČP a Mezinárodní fe-
derace ČK a ČP v Sýrii pomáhají Německý 
červený kříž, Dánský červený kříž, Norský 
červený kříž nebo Kanadský červený kříž. Ti 
všichni spolupracují se Syrským arabským 
červeným půlměsícem jako i my.

Jsem velmi rád, že Český červený kříž 
opět splnit svoji humanitární roli při dodáv-
ce další pomoci z České republiky do Sýrie 
a  jsem přesvědčen, že pomůže  – alespoň 
zčásti  – zmírnit utrpení obyvatel postiže-
ných válečným konfliktem.

Dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK n

AKTUALITY - INfORmAcE

Dne 25. listopadu 2016 v 15.00 se na 
Hradě pražském uskutečnilo již tradiční 
setkání dárců krve s chotí hlavy státu. Paní  
Ivana Zemanová  
přijala v  doprovo-
du představitelů 
ČČK 20 bezpří-
spěvkových dárců 
krve a jejích složek 
vybraných z  letoš-
ních nositelů  Zla-
tého kříže ČČK 
v celé ČR. 

Paní I. Zema-
nová dárcům po-
děkovala, ocenila 
důležitost dárcov-
ství krve a popřála jim zdraví. Prezident ČČK 
Marek Jukl jménem všech přítomných paní 
Zemanovou pozdravil, poděkoval za přijetí 
a zdůraznil, že přijetí dárců krve na Hradě vy-

jadřuje potřebnost krve a jejích složek - v ČR 
je každý týden třeba odběrů od 10 tisíc dár-
ců. Paní Zemanové byli dárci krve jednotlivě 

představeni a setrvali s ní v milém a bezpro-
středním rozhovoru.

Každému z  dárců krve paní Zemanová 
poděkovala a v upomínku předala knihu s vě-

nováním o Pražském hradu. Dárci krve si po 
té mohli prohlédnout reprezentační prostory 
Pražského hradu a byla pro ně rovněž připra-
vena zvláštní prohlídka Svatovítské katedrály, 
její krypty a královské hrobky. Pro dárce krve 
byla tato akce nevšedním zážitkem.

Tradice přijetí dárců krve na Hradě, zahá-
jená L. Svobodou, byla obnovena V. Havlem 
po vzniku ČR a pokračuje každoročně dosud.

Doc. Dr. M. Jukl, Ph.D. prezident ČČK n

Přijetí dárců krve na Pražském hradě

Podpis předávacího  
protokolu: ředitel ÚČČK  

Dr. J. Konečný a Marwan 
Abdullah, ředitel SARC Škola na Řecko-katolickém patriarchátu v Damašku
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TELEGRAfIcKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

50. výročí úmrtí Alice Masarykové
Dne 29. listopadu 2016 jsme 

si připomněli 50. výročí úmrtí 
PhDr. Alice Masarykové, zaklada-
telky a  první předsedkyně Čes-
koslovenského červeného kříže, 
jehož pokračovatelem je Český 

červený kříž. Založení ČSČK bylo 
pro Alici Masarykovou logickým 
krokem, kterým chtěla přispět ke 
zlepšení zdravotní a sociální situa-
ce v novém státě, neboť právě so-
ciálním a zdravotním otázkám se 
dlouhodobě věnovala.

Zemřela v 87 letech v Chicagu. 
V roce 1994 byla urna s jejím po-
pelem z iniciativy Českého červe-
ného kříže převezena do ČR a ulo-
žena v rodinném hrobě v Lánech.

Věnec ke hrobu zakladatelky 
a  první předsedkyně ČSČK po-
ložil ředitel Úřadu ČČK dr. Josef 
Konečný. n

Jak pokračuje pomoc ČČK v Nepálu?
13.11.2016: ČČK v  loňském roce posky-
toval pomoc obětem zemětřesení v Nepálu. 
Protože zemětřesení vážně poškodilo také 
mnohá zdravotnická zařízení, rozhodli jsme 
se - krom okamžité pomoci - zaměřit se i na 
zlepšení dostupnosti zdravotní péče v Nepá-
lu. Po dohodě s Nepálským ČK a místními 
úřady byla loni naplánována a letos byla za-
hájena stavba zdravotnického střediska ve 
velmi odlehlé oblasti provincie Udayapur, 
konkrétně v obci Limpatar.

Vítězství všemi prostředky není vítězstvím!
Důvody války mohou být různé - sprave-
dlnost, prosperita. Vedení válek však má 
závazná pravidla - jak bojovat lze a  jak se 
již bojovat nesmí. Tento soubor pravidel 
představuje mezinárodní humanitární (vá-
lečné) právo. Způsoby vedení války nejsou 
neomezené - některé, vojensky nezbytné 
kroky jsou zakázány, i  kdyby byly jakkoli 
zdůvodňovány. 

Zlaté kříže za 160 darů krve - letos podruhé
V sobotu 8.října 2016 se uskutečnila v kon-
gresovém centru Clarion v  Ostravě druhá 

část letošního celostátního oceňování bez-
příspěvkových dárců krve Zlatými kříži 
ČČK I. třídy za 160 odběrů. Převzalo je 238 

dárců ze Střední a  Severní Moravy. Podě-
kovat dárcům krve za jejich výjimečný čin 
spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem 
přišli další hosté, kterými byli Jana Furková 
a Naděžda Kalužová (krevní centrum Ostra-
va), Lydie Poledníková (OS ČČK Ostrava), 
Jiří Havrlant (Revírní bratrská pokladna), 
Petra Oblouková (VZP ČR) a Iva Staňková 
(ČPZP). První část letošního oceňování 
Zlatými kříži I. třídy se konala 7. května 
v Praze, kdy byl oceněn 161. dárce.

Třetí letošní kurz humanitárního práva
ČČK letos uspořádal tři kurzy mezinárodního 
humanitárního práva. Kurzy o  rozsahu 
25 hodin proběhly v  březnu v  Olomouci, 
v květnu - ve Vyškově a  třetí kurz se konal 
ve dnech 14.-16.10.2016 v Domě Armády 
Olomouc.
 
Druhá letošní mimořádná humanitární 
pomoc do Sýrie
Český červený kříž byl realizátorem již 
druhé letošní dodávky humanitární pomoci 
do Sýrie o  objemu přes 6 tun a  hodnotě 
4,2 miliony Kč, která se uskutečnila díky 
finanční podpoře Ministerstva zahraničních 
věcí ČR.

Celostátní cvičení Humanitární jednotek 
ČČK Mobilita 2016
Ve dnech 30.9.-2.10.2016 se v Praze a Stře-
dočeském kraji uskutečnilo celostátní cvi-
čení Humanitární jednotek ČČK Mobilita 
2016. Proč právě Mobilita 2016? Protože 
ústředním námětem akce, které se zúčastni-
lo více než 40 členů humanitárních jedno-
tek a stejný počet figurantů, byl nácvik prá-
ce mobilních týmů při pomoci obyvatelům 

po mimořádné události, tedy jeden z úkolů 
Českého červeného kříže.

• 22.11.2016-Jemen: MVČK hlásí zinten-
zivnění bojů v  Taiz. Vedoucí Delegace 
MVČK v Jemenu A.Faite uvedl, že snajpři 
a nerozlišující útoky jsou pro civilisty pas-
tí. Na ulicích zůstávají ležet mrtvoly, lidé 
se nemohou dostat k základním službám. 
Taiz je odříznut od vnějšího světa, voda 
ani elektřina nefungují. Nemocnice hlásí 
v posledních 72 hodinách 200 zraněných, 
mnohdy jde o blast syndrom, mnohdy je 
nutno amputovat končetiny.

• 21.11.2016-Vietnam: Prezident MF 
ČK&ČP T.Konoé navštívil Vietnamský 
ČK u  příležitosti 70. výročí jeho vzniku. 
VČK byl založen 23.11.1946 Ho Či Mi-
nem, pozdějším vietnamským preziden-
tem. VČK má v 63 provinciích 689 oblast-
ních spolků, 4,3 mil. členů, 423 tis. dob-
rovolníků a 15 tis. zaměstnanců, je v něm 
dále zapojeno i 3,5 mil. dětí a mládeže. 

• 17.11.2016-Irák: ČK&ČP poskytuje 
od počátku mosulské ofenzivy pomoc. 
Kromě pomoci  těm, kteří z  Mosulu 
uprchli, se dnes poprvé podařilo konvo-
jům Iráckého ČP s  pomocí proniknout 
přímo do dvou obvodů Mosulu. Šlo o po-
traviny, zimní ošacení, hygienické potřeby 
pro ty, kterým se nepodařilo Mosul opus-
tit. Podle Dr Y. Al-Mamooriho poskytují 
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příslušníci IČP také zdravotní a psychoso-
ciální pomoc. Lidé v Mosulu nemají dost 
jídla a jsou nuceni pít neupravenou vodu. 
Do táborů v  okolí Mosulu se uchýlilo 
40.000 osob, dalších 13 tisíc našlo útočiš-
tě v komunitách. 

• 17.11.2016-Ženeva: K boji proti nemo-
cem přenášených komárem Aedes - zejm. 
horečky dengue a  viru zika - vytvořila 
MF ČK&ČP nové didaktické pomůcky 
- ve spolupráci s  Klimatickým centrem 
ČK&ČP a Liverpoolskou školou tropic-
ké medicíny. Jak uvedla Dr J. Hall, ře-
ditelka pro zdravotní péči MF ČK&ČP, 
znalosti a prevence je nejúčinnější zbraní 
v boji proti infekčním nemocem. Červe-
ný kříž tak bude moci lépe působit v ko-
munitách. 

• 11.11.2016-Haiti/Ženeva: Mezinárodní 
federace ČK&ČP navýší podporu po-
moci Haitského ČK obětem hurikánu 
Matthew na 713,5 mil. Kč, což posta-
čí pro následnou pomoc 147.500 lidem 
po dobu 18 měsíců. Okamžité pomoci 
ČK se již dostalo 44 tisícům zasaženým.  
Prioritami jsou dle W.Cotteho, ředitele 
MF ČK&ČP pro Ameriku, zamezení ší-
ření cholery, distribuce potřeb a materiálu 
pro přístřeší a  opravy domů, ekonomic-
ká podpora farmářů a rybářů, kteří přišli 
o zdroj obživy. 

• 7.11.2016-Irák: Boje v  rámci mosul-
ské ofenzivy přinášejí nárůst zraněných. 
V  Ninive, v  blízkosti fronty, funguje je-
diná nemocnice, a to v Shikhan. MVČK 
vybudoval dva další operační sály, lékaři 
MVČK dále školí tamní zdrav. personál 
ve válečné chirurgii, dekontaminace pro 
případ užití chemických zbraní či první 
pomoci při válečných zraněních. MVČK 
nemocnici vybavil zdrav. a chirurg. mate-
riálem. Červený kříž je připraven pomoci 
civilistům, kteří by byli nuceni opustit 
domovy, a to až 1 milionu lidí.

• 2.11.2016-Itálie: Italský ČK nadále pomá-
há zasaženým zemětřesením 30.10.2016. 
Pomoci se dostalo 22.272 lidem, z  toho 
6.681 poskytl ČK nouzové ubytování. 
V terénu je 352 příslušníků Italského ČK, 
40 vozidel (sanitní + nákladní), denně je 
vydáno přes 4.000 teplých jídel. 

• 29.10.2016-KLDR: Za dva měsíce od ni-
čivých povodní na SV Korejské LDR za-
znamenán značný pokrok při stavbě tisíců 
stálých obydlí pro postižené. Obnovovací 
úsilí vlády přineslo obydlí pro 20.000 
rodin, a  to za velkého přispění dobrovol-
níků z různých částí země. Pokrok zazna-
menal Ch. Staines, vedoucí Delegace MF 
ČK&ČP v KLDR. Byly obnoveny i silnice. 
Federace finančně podporuje pomoc Čer-

veného kříže KLDR částkou 378 mil. Kč 
a dodala střešní krytinu pro 10.000 domů. 
Pomoc ČK finančně podpořil i ČČK. 

• 23.10.2016-Filipíny: Filipínský ČK 
pomáhá obětem tajfunu Haima, který 
v  předešlých dnech zasáhl rychlostí až  
314 km/h provincii Cagayan. Krom 
spolupráce se státními orgány na péči 
o 92.000 lidí v 640 evakuačních centrech 
poskytuje FČK psychosociální pomoc 
a aktivity k předcházení infekčních nemo-
cí. MF ČK&ČP podpoří FČK částkou  
75 mil. Kč, což umožní zajistit následnou 
pomoc 20.000 lidí po dobu 10 měsíců. 
Dne 21.10.2016 přiletělo letadlo Federace 
s  nákladem 36 tun pomoci, uvedl F.D.
Cid, koordinátor pomoci MF ČK&ČP. 

• 16.10.2016-Haiti: Pokračuje pomoc Čer-
veného kříže obětem hurikánu Matthew. 
Dnes přistálo již čtvrté nákladní letadlo 
s  pomocí – celkem 146 tun. Jde přede-
vším o stany, potraviny kanystry na vodu, 
tablet pro úpravu pitné vody, hygienické 
přípravky a další potřeby k prevenci šíření 
cholery. Podle S. McAndrewa, vedoucího 
operací MF ČK&ČP, se daří ustavit záso-
bovací řetězec i do těžko dostupných míst. 
Federace podpoří pomoc 50.000 lidí na 
12 měsíců částkou 170 mil.Kč. Haitský 
ČK nasadil do terénu > 3.000 svých pří-
slušníků.

• 16.10.2016-Čad: Prezident MVČK  
P. Maurer označil situaci v  oblasti čad-
ských jezer za velkou lidskou tragédii. 
Protahovaný konflikt v regionu zasahuje 
čtyři země - Nigerie, Niger, Čad a Kame-
run, z  domovů vyhnal již 2,6 mil. lidí, 
některé i  vícekrát. Např. v  obci Garin 

Wanzam v  Nigeru během 3 červno-
vých dní zvýšili uprchlíci počet obyvatel 
z 1.500 na 30.000! 

• 9.10.2016-Jemen: MF ČK&ČP potvrdi-
la smrt svého pracovníka I. Abu Taleba, 
který byl zabit při útoku v  Saná, když 
se účastnil pohřbu. Oznámil to gen. ta-
jemník Federace E. As Sy. Pan Taleba 
působil jako finanční manažer pobočky 
Federace v  Jemenu podporující činnost 
Jemenského ČP. 

• 8.10.2016-Jemen: MVČK odsoudil ztrá-
tu desítek civilistů v Saná, k nimž došlo 
útokem na pohřební průvod se stovkami 
civilistů. V  uplynulých 18 měsících pla-

tí obyvatelstvo příliš vysokou cenu, uve-
dl R.Mardini, ředitel MVČK pro Blízký 
a  Střední Východ. MVČK materiálně 
podporuje nemocnice a  zdrav. institu-
ce v  Jemenu, včera dodal zdrav. materiál 
a vaky na mrtvé třem nemocnicím v Saná.

• 5.10.2016-New York: Na zasedání VI. 
Výboru OSN přednesl MVČK stanovis-
ko k  opatřením při eliminaci terorismu. 
Zejména zde upozornil, že nevhodně 
zvolená národní legislativa by mohla do-
padnout i na humanitární aktivity, které 
zaručuje mezinárodní právo. 

• 5.10.2016-Haiti/Panama: Týmy ČK 
zahájily zjišťování rozsahu pomoci po zá-
sahu hurikánem Matthew, jižní pobřežní 
oblast je ale těžko dostupná, ačkoli jde 
o nejhůře zasažená místa. Jsou zde desítky 
tisíc osob potřebujících střechu nad hla-
vou, infrastruktura je rozsáhle poškoze-
ná, ČK očekává logistické obtíže - uvedl  
I. Brill, vedoucí delegace MF ČK&ČP pro 
Haiti, kde celkem humanitární pomoc po-
třebuje cca 350 tis. osob. Celkem 3.000 
příslušníků ČK poskytuje na Haiti první 
zdravotnickou pomoc a okamžitou huma-
nitární pomoc (voda, sanitace, přístřeší).

• 5.10.2016-Ukrajina: Dodávka pitné 
vody pro 600.000 lidí ve vládou ovláda-
né části Luganského regionu na východě 
Ukrajiny byla ohrožena, neboť vodárny 
dlouhodobě neplatily za odběr elektřiny. 
MVČK zcela mimořádně účty uhradil, 
aby školy, nemocnice a pod. nepřišly o do-
dávky vody, označil to ale za nestandartní 
krok a nikoli řešení problému. MVČK se 
v oblasti dlouhodobě věnuje opravám vo-
dovodů v místech zasažených konfliktem.

• 26.9.2016-Sýrie: Konvoj 71 kamionů 
úspěšně dojel do 4 měst: Madaya, Zabada-
ni, Foah & Kefraya. Obsahem jsou podle 
D.Stillharta z MVČK léčiva, zdravotnický 
materiál, potraviny, hygienické potřeby, 
a  to pro 60.000 lidí. Předchozí konvoj se 
do těchto obležených měst dostal v dubnu. 

• 26.9.2016-New York/Ženeva: Využijte 
jedinečné příležitosti k  pokroku v  jader-
ném odzbrojení, vyzvali dnes prezidenti 
Mezinárodního výboru ČK a Mezinárod-
ní federace ČK&ČP P.Maurer a T.Konoé 
státy shromážděné na Valném shromáž-
dění OSN, které by na příští rok mohlo 
svolat konferenci o  smlouvě o  zákazu 
a odstranění jaderných zbraní

• 25.9.2016-Niger: Nigerský ČK nasadil 
60 příslušníků k  prevenci šíření horečky 
údolí Rift, vysoce nakažlivého onemocně-
ní - první případy hlášeny z  regionu Ta-
houa koncem srpna, již se nemoc rozšířila 
do 28 vesnic. Min. zdrav. oznámilo úmrtí  
23 osob a nakažení 60. Hlášena jsou po-

Prezident MVČK  P. Maurer  
v oblasti čadských jezer 
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OKÉNKO dO dĚTSKÉ OdBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANEcH

Podzimní pozdrav z Bukovan

četná úmrtí ovcí, skotu a velbloudů, což 
má velký dopad na hospodářství. Nemoc 
se přenáší kontaktem s nemocným a ko-
máry. Jak uvedl D.Baryanga z  ředitelství 
Mezin. federace ČK&ČP v  Nairobi, 
oblast je již nyní stižena podvýživou. 
Federace situaci sleduje a  je připravena 
zasáhnout.

• 21.9.2016-Ženeva/Korejská LDR: Fede-
race ČK&ČP poskytne na pomoc obětem 
povodní korejské národní společnosti ČK 
376.000.000 Kč, což by mělo pokrýt po-
třeby 163 tisíc postižených na 12 měsíců, 
sdělil Ch. Staines, vedoucí delegace MF 
ČK&ČP v Pchongjangu. Povodně celkem 
zasáhly 600 tis lidí, o domov přišlo 70 ti-

síc. V terénu nyní pomáhá 1.700 přísluš-
níků Červeného kříže KLDR. Finanční 
příspěvek zašle i ČČK.

• 20.9.2016-Sýrie/Ženeva: Mezinárodní 
Červený kříž potvrdil včerejší útok na 
konvoj OSN a Syrského ČP v Orem Al 
Kubra v provincii Aleppo s humanitární-
mi potřebami pro 78.000 lidí v obležené 

oblasti. Zahynul i  jeden z  pracovníků 
SČP, čímž počet jeho obětí v  syrské vál-
ce stoupl na 54. Mezinárodní ČK útok 
označil za porušení humanitárního práva. 
Především jde o ohrožení civilistů, jimž je 
pomoc určena, uvedl prezident MVČK 
P.Maurer

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl n

Nezadržitelně se blíží konec roku 2016 
a  s  ním odjedou z  léčebny v   Bukovanech 
děti na posledních léčebných pobytech. 
Přes toto období se bude v  léčebně malo-
vat, opravovat, kontrolovat, čistit technická 
zařízení, aby se naši malí pacienti a  jejich 
rodičovské doprovody opět vrátili do co nej-
lepšího prostředí.

Při této pravidelné každoroční údržbě 
nejvíce poznáme, jak je zámek a přilehlé bu-
dovy veliký.  

Naše zánovní ekologická kotelna, která si 
poradí s teplem na zámku, již vyhřívá i budo-
vu školy a pavilon pro rodiče s dětmi.  Tyto 
budovy se podařilo do systému hlavního vy-
tápění napojit zcela nedávno, a tak nadzemní 
plynové nádrže pro tyto objekty jsou již mi-
nulostí. Navíc očekáváme úspornější provoz.

V  tomto roce se u  nás léčilo bezmála  
280 malých pacientů. Některé děti i  rodi-
čovské doprovody k  nám jezdí opakovaně. 

Vždy záleží na zdravotním stavu dítěte a po-
souzení ošetřujícího lékaře. Léčebné pobyty 
jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovna-
mi. Do budoucna bychom si přáli ještě více 
zkvalitnit pobyt dětí a rodičovských dopro-
vodů obnovou vybavení některých pokojů, 
kluboven, společných a rehabilitačních pro-
stor. V dnešní době je konkurenceschopnost 

každého zařízení na prvním místě. Nabídka 
ubytování a společných prostor se v léčebně 
stále vylepšuje a  to za pomoci různých do-
tačních projektů, Českého červeného kříže 
a dalších dárců a přispěvovatelů. Naším cí-
lem je poskytnout kvalitní zázemí co nejvíce 
pacientům. 

Aby toho nebylo málo, objevil se ještě 
vážnější problém dnešních zdravotnických 
zařízení.  Tím je nedostatek zdravotnického 
personálu. Již několik let nabízíme pracov-
ní pozici pro jednoho až dva lékaře nejlépe  
s   primariátem v oboru pediatrie, alergolo-

gie, imunologie. Bohužel i přes velkou sna-
hu a spousty inzerce, zatím hledáme marně. 
O  to víc si vážíme práce a  ochoty našich 
stávajících lékařů MUDr. Jiřího Lázničky 
a  MUDr. Jiřího Krejzy. Po odborné strán-
ce drží v této době spolu se zdravotnickým 
a ostatním personálem naše zařízení, byť by 
si mohli užívat zasloužené penze. 

Proto, milý čtenáři, se na Vás i  na Ob-
lastní spolky ČČK zde obracíme s prosbou 
„šíření“ nabídky pracovního místa na pozici 
lékaře-primáře a zdravotní sestry. Děkujeme 
za každou pomoc našemu zdravotnickému 
zařízení s 85. letou tradicí. 

Přichází adventní čas, za kterým jde čas 
vánoční. Chtěli bychom vám všem popřát 
co nejvíce klidné a požehnané Vánoce, pro-
žité ve zdraví mezi svými blízkými, a  těm 
nejmenším vytoužený dárek od Ježíška.

Za kolektiv DOL Bukovany Václav Plecitý
foto archiv léčebny n

Materiál zničený útokem na konvoj v Sýrii
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Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍcH ČLENů ČČK

Z ČINNOSTI OS ČČK

Ve dnech 6 až 11. září 2016 proběhlo v ho-
landských městech Eindhoven a  Noordwijk 
Mistrovství světa ve vodním záchranném sportu 
- Lifesaving 2016. Českou republiku na tomto 
mistrovství reprezentovaly dva týmy, složené 

z členů Vodní záchranné služby ČČK. Celkem 
se závodů v kategorii juniorů a dospělých zúčast-
nilo 22 závodníků a 6 členů realizačního týmu.

A co je to vlastně Lifesaving, nebo-li vodní 
záchranný sport. Jedná se o sport, který v sobě 
spojuje prvky plavání, záchrany tonoucích, 
běhu, ovládání plavidel a surfů. Cílem tohoto 
sportu je prověřit u  jednotlivých závodníků 
rychlost, získané dovednosti a  schopnost tý-
mové práce.

Výběr reprezentantů probíhal již celý rok 
předem na nominačních závodech a soustře-

děních. Samotný program závodů byl rozdě-
len do dvou částí a to na bazénové disciplíny 
a disciplíny na moři a pláži. 

V  Eindhovenu se plavaly bazénové dis-
ciplíny v  nádherném sportovním komplexu 

Petera Van Den Hoogenbanda 
a  panovala zde úžasná atmo-
sféra, ve 150 km vzdáleném 
Noordwijku se konaly na 
místní pláži a  přilehlém bul-
váru disciplíny na moři a plá-
ži. Zde k  perfektní atmosféře 
pomohlo také počasí, kdy po 
celou dobu konání mistrovství 
panovalo slunečno 
a  na Holandsko 
skoro nezvyklé 
bezvětří.

Pro juniorské závodníky zača-
lo mistrovství světa dvoudenními 
závody na pláži, zatímco pro do-
spělé na bazénu. Poté následo-
val den volna určený k  přesunu 
výprav mezi jednotlivými místy 
konání a jednotlivé výpravy si na 
další dva dny role vyměnily. 

Celé závody byly hodně ná-
ročné, jak pro závodníky, tak i pro realizační 
týmy. Všichni závodníci se ke všemu však po-
stavili čelem a vše skvěle zvládli. 

Jak to ve sportu bývá, při-
cházeli chvíle štěstí a  smíchu, 
ale i  zklamání a  slz. V  cel-
kovém hodnocení národů 
se umístil juniorský tým na 
18. místě z  22. zúčastněných 
států a  tým dospělých na 19. 
místě z  35 zúčastněných stá-
tů. Nejlepší výsledek se po-
dařil dvojici Jana Ansorgová 
- Zdeňka Krčálová,(kategorie 
dospělých), které v  disciplíně 
Line Throw získaly krásné, 
i když trochu oplakané 4. mís-

to. Nutno dodat, že ve štafetových závodech 
oba týmy vždy plavaly v  B- finále (tedy o   
8. - 16. místo). Z výsledku lze nabít dojmu, 
že by umístění mohlo být lepší. Je však nut-
no vzít v potaz hledisko, že jsme společně se 
Švýcary jediným národem, který nemá moře, 
ani oceán, kde bychom mohli trénovat moř-
ské disciplíny. Navíc vybavení jak pro závody, 
tak i tréninky mořských disciplín v ČR stále 
chybí.

Co je nutno ocenit, že závodníci pracovali 
jako jeden tým, fungovali v symbióze, sdíleli 
spolu veškeré úspěchy i neúspěchy, spolu se 
radovali i  prožívali smutek a  hlavně i  když 

neměli medailové ambice, porvali se o každý 
možný bod do celkového hodnocení.

V  současné době již probíhá nominační 
výběr závodníků na příští rok, kdy má pro-
běhnout v  Belgii mistrovství Evropy - EC 
Lifesaving 2017. Další mistrovství světa je 
naplánováno až na rok 2018 a bude se konat 
v australském Adelaide.

Více informací o  vodním záchranném 
sportu a  také o  české reprezentaci při VZS 
ČČK se lze dozvědět na facebookových strán-
kách Czech Lifesaving Teamu.

Ing. Martin Kusenda  
člen Prezídia VZS ČČK, Czech Lifesaving Team

Foto: VZS ČČK n

Účast VZS ČČK na mistrovství světa v Holandsku

Výtvarnou dílnou na téma „Adventní 
věnce – výroba a dekorování“ jsme poslední 
sobotu v  listopadu zahájili přípravu na le-
tošní vánoční svátky.

Začátečníci i  pokročilí, dospělí i  velké 
děti měli možnost udělat si pod vedením 
zkušené lektorky Nadi Kohoutové vlastní 

adventní věnec a  ozdobit ho. K  dispozici 
měli tradiční i netradiční materiály, a pak už 
záleželo jen na jejich fantazii.

Doufejme, že se nám podařilo nastarto-
vat tu pravou vánoční atmosféru!

Věra Sládková, DiS.,  
ředitelka ÚOS ČČK K. Vary n

Dospělí i děti si vyráběli adventní věnce
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V  červnu letošního roku byla úspěšně 
dokončena jak stavební tak i interiérová re-
konstrukce našeho Dechového stacionáře, 
která proběhla za finančního přispění Úřadu 
ČČK Praha.

O  tento potěšující výsledek úsilí naše-
ho Oblastního spolku jsme se podělili dne 

27.9.2016 s  ředitelem Úřadu ČČK RNDr. 
Josefem Konečným. Pana ředitele čekala pro-
hlídka nových prostor a milé setkání s hou-
fem dětiček, které si pro něho připravili malé 
vystoupení. Vedoucí Dechového stacionáře 
panu řediteli také poděkovala  a informovala 
o  režimu zdravotnického zařízení. Decho-

vý stacionář se zabývá 
speciální péčí o  2-6leté 
děti nemocné astma-
tem, alergickou rýmou, 
ekzémy a  chronickým 
onemocněním horních 
i dolních dýchacích cest. 
Díky rekonstrukci jsme 
mohli navýšit kapacitu 
zařízení.

Dětem se v  nových 
prostorách moc líbí 
a jejich malé nožičky ne-
musí šlapat až do třetího 
patra, ale jen do prvního 
a  za to všechno to úsilí 
stálo.

Olga Šotnarová, ře-
ditelka Úřadu OS ČČK 

Litoměřice n

Slavnostní otevření Dechového stacionáře

Ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2016 proběhlo 
v Praze a Středočeském kraji cvičení humani-
tárních jednotek z celé České republiky pod 
názvem Mobilita 2016. Cílem akce, které se 
účastnilo přibližně 100 osob, byl nácvik spo-
lupráce jednotlivých humanitárních jednotek 
na republikové úrovni, zaměřující se na po-
moc obyvatelům v oblasti mimořádných udá-
lostí. Zúčastnily se humanitární jednotky z   
Prahy, Českých Budějovic, Českého Krumlo-
va, Litoměřic, Karlových Varů, Kolína, Měl-
níka, Ostravy, Pelhřimova, Prachatic a Zlína.

Zlínský kraj reprezentovala jednotka OS 
ČČK Zlín ve složení Jan Feil (řidič – záchranář 
u ZZS Zlínského kraje), Jiří Horčica (Sanitky 
Valla s.r.o. Vizovice), Eva Krampotová, DiS. 
(všeobecná zdravotní sestra KNTB, a.s. Zlín) 
a Ivana Polanská (9. ZŠ Štefánikova Zlín).

Štáb cvičení zasedal v  krizové místnosti 
HZS hlavního města Prahy v   Modřanech. 
Odtud koordinoval humanitární jednotky 
z celé ČR. Na činnost štábu dohlíželi zkušení 
příslušnicí HZS, kteří dlouhodobě spolupra-
cují s OS ČČK Praha. 

V rámci cvičení byl naplánován útok na 
infrastrukturu hlavního města Prahy. Zde 

také vznikla tři dílčí evakuační střediska: 
Praha – Slivenec, Obchodní centrum Šest-
ka u letiště v Praze a Střelecký ostrov. V jed-
notlivých centrech humanitární jednotky 
zajišťovaly pomoc evakuovaným osobám 
– figurantům a to v oblasti psychosociální 
pomoci a distribuce humanitárního mate-
riálu. Také bylo nutné provést evidenci eva-
kuovaných osob.

Celostátní cvičení Humanitárních jednotek 
ČČK – Mobilita 2016

>>>

Mladí záchranáři  
„běželi pro NIKÝSKA“ 

Rekreační centrum Blatiny  žilo  22. – 
28.8.2016   první pomocí. Právě v penzio-
nu  Solitary  se konal pobyt mládeže, který 
opakovaně pořádá OS ČČK Brno. V  le-
tošním roce se přihlásilo celkem 32 dětí a  
5 dospělých. A tak se rekreační areál Blatiny, 
který se  nachází nedaleko městečka Sněž-
né,  stal na týden domovem všech, kteří se 
zajímají o poskytování první pomoci a prá-
ci záchranářů. Hlavní náplní pobytu byla 
výuka první pomoci, první pomoci u vody 
a na vodní ploše. Výukové aktivity doplňo-
valy vycházky do okolí, různé hry a soutěže. 

„Mladí záchranáři“ měli v letošním roce 
nový a hluboký prožitek. Naprosto bezpro-
středně se všichni zúčastnili  charitativní 
akce – „Běžíme pro Nikýska“. Do Březiny, 
kde startoval běh na pomoc postiženého 
chlapce, do něhož se zapojili jednotliv-
ci i družstva ZZS JmK, PČR JmK,  HZS 
Jmk, brněnského  Červeného kříže a ostat-
ní, jsme odjeli hned po obědě. Děti si zde 
tak mohly na vlastní kůži prožít  situaci, 
kdy pomohly dobré věci – přispěly na léčbu 
vrstevníka, který nemá to štěstí být zdravým 
dítětem. Startovné a tím i příspěvek na léč-
bu, bylo uhrazeno OS ČČK Brno.  Kromě  
běhu probíhaly na místě i  ukázky zásahů 
složek IZS a  doprovodné kulturní akce. 
V nás všech setkání s Nikolasem a atmosfé-
ra celého odpoledne zanechala hřejivý pocit. 
Stejně pozitivně hodnotíme i celý pobyt.

Hana Tesařová, OS ČČK Brno n
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V nočních hodinách z pátku 
na sobotu došlo k přesunu štábu 
a  všech humanitárních jedno-
tek do střediska Peira v Jesenici 
u Rakovníka. Během sobotního 
dopoledne zde byly evakuovány 
děti z místní ZŠ z důvodu úni-
ku chemické látky. Kromě hu-
manitárních jednotek ČČK byl 
k této situaci povolán i Ústřední 
krizový tým ČČK. Musela být 
vyřešena problematika nouzového přežití, 
ubytování, logistika, podpora při koordinaci, 
psychosociální podpora a zajištění pomoci na 

mezinárodní úrovni, než dojde 
k  aktivaci jiných složek IZS. 
V  odpoledních hodinách poté 
proběhl nácvik vyhledávání 
ztracených osob v terénu.

Třetí den, vyčerpáni po získá-
ní mnoha zkušeností a cenných 
rad, jež nám mají pomoci řešit 
případné kritické situace a  lépe 
se v  nich orientovat, se vše vy-
hodnotilo. Mnohdy jsme si sáhli 

až na dno svých sil, ale touha pomoci druhým 
pro nás byla vždy prioritou. I když se jednalo 
pouze o  cvičení, modelové situace vypadaly  

reálně a my si v tu chvíli uvědomovali, jak důle-
žitá je nejen činnost, komunikace a spolupráce 
každého z nás, ale především činnost organiza-
ce ČČK. V případě potřeby jsme všem lidem, 
kteří pomoc potřebují, prospěšní. Víme totiž, že 
pomoci může ten, kdo ví jak, a přejeme si, aby 
takových situací nastávalo co nejméně.

Málokdo vám dá tolik, co vlastní zkuše-
nosti v  praxi. Tímto moc děkujeme vedení 
OS ČČK Zlín, které nám umožnilo se celo-
státního cvičení zúčastnit. 

Ivana Polanská a Eva Krampotová, DiS.
členky HJ ČČK  Zlín n

Osoby nacházející se v  nepříznivé sociální 
situaci spojené se ztrátou bydlení mohou po 
splnění podmínek nutných k  přijetí najít na 
dobu maximálně 1 roku útočiště v Azylovém 
domě Jičín.  Služba, kterou od 
jara 2013 poskytuje Oblastní 
spolek Českého červeného kříže 
Jičín, je určena mladým dospě-
lým od 18 do 26 let věku a ma-
minkám s dětmi.

Celková kapacita azylové-
ho domu je max. 14 osob. Pro 
uživatele je připraveno 5 bytů I. 
kategorie ve starším domě blíz-
ko centra města. Od 1. 1.2016 
k dnešnímu dni využilo a vyu-
žívá služeb zařízení 9 uživatelek 
s celkem 13 dětmi a 1 uživatel 
z  cílové skupiny mladí dospělí 
od 18 do 26 let věku.

Základní činnosti posky-
tované sociální služby vyplývají ze zákona  
č. 108/2006 Sb., v platném znění – jedná se 

o poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy; o poskytnutí ubytování; o pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a  při 
obstarávání osobních záležitostí a  také o  zá-

kladní sociální poradenství. 
Pracovníci zařízení azylového 
domu motivují uživatele a uži-
vatelky k  řešení jejich situace, 
k  obstarávání osobních zále-
žitostí, k  zabezpečení chodu 
domácnosti a  to dle jejich 
možností, schopností a  dále 
pak k umění naučit se postarat 
o  sebe, své děti a  domácnost, 
uživatelky vedou k  vhodné 
komunikaci s  dítětem/dětmi 
a se svým okolím. Nezbytná je 
i motivace k hledání si trvalé-
ho bydlení, práce (u uživatelek 
dle věku dětí), čímž se uživa-
telé a uživatelky stanou spole-

čensky a ekonomicky nezávislými. Snahou je 
(pokud to celková situace a okolnosti dovolí) 

spolupráce s rodinou uživatelů a uživatelek na 
zajištění jejich podpory k překonání dané si-
tuace, dále rozvoj samostatnosti, nezávislosti 
a zodpovědného přístupu k životu. 

Letní měsíce využily uživatelky se svými 
dětmi k častému pobytu v přírodě, k návštěvám 
koupališť, k výletům, k návštěvám svých blíz-
kých. Prázdninové období završila jejich účast na  
26. ročníku festivalu Jičín - město pohádky 
s podtitulem CIRK, který se konal od 7. do 
11. 9. 2016. Děti z azylového domu se zúčast-
nily tradičního průvodu masek. 

V  rámci projektu Služby sociální prevence 
v  Královéhradeckém kraji IV byly poskytnu-
ty finanční prostředky na provoz Azylového 
domu Jičín na dobu od 1.1.2016 do 30.6.2019 
z  Operačního programu Zaměstnanost. Dle 
uzavřené Smlouvy se poskytovatel (Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Jičín) zavazuje 
zajistit službu sociální prevence dle § 57 ZSS – 
azylové domy pro matky s dětmi, případně jed-
notlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně 
pro region Jičínsko (v rámci veřejné zakázky by 
mělo být podpořeno 20 osob starších 15-ti let).

Milena Vanclová
sociální pracovnice AD Jičín n

Azylový dům Jičín

Školská a kulturní komise při 
OÚ v Července ve spolupráci  
s MS Českého červeného 
kříže Červenka uspořádala  
v neděli 16. října letošního roku 
jednodenní zájezd pro seniory 
do termálních lázní Velké Losi-
ny. Léčivá termální voda je již po 
několik desetiletí základní slož-
kou péče v termálních lázních 
Velké Losiny. Léčivým prvkem 
je hydrogensulfid, teplota ter-

málních vod u vývěru se pohybuje kolem 36 
stupňů Celsia. K zábavě a relaxaci nám bylo k 
dispozici pět vnitřních bazénů, relaxační zóny  
s masážními sedátky a lehátky. Komu ve vodě 
rychle vyhládlo, mohl se občerstvit v samoob-
služné restauraci v prostorách krytých bazénů. 
Návštěva termálních lázní Velké Losiny byla 
jednou z příležitostí, jak aktivně využít vol-
ný čas seniorů i jejich rodinných příslušníků. 
Poděkování patří autodopravě TransportTech, 
která zajistila účastníkům zájezdu komfortní 
dopravu tam i zpět. Zájezd se zdařil a budeme 
se těšit na další společnou akci. 

Mgr. Hana Sukdolová,  
předsedkyně MS ČČK Červenka n

Zájezd seniorů do termálních lázní Velké Losiny


	_GoBack

