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Znak Červeného kříže, jeho ochrana a užívání
Symbol červeného kříže na bílém poli je
jedním z nejstarších mezinárodních rozeznávacích znaků a současně jedním z vůbec nejpoužívanějších. Mezinárodním společenstvím
byl zaveden rezolucí ustavující konference
Červeného kříže (Ženeva, 1863) a Úmluvou
o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků polních armád (Ženeva, 1864).
Ochranná hodnota znaku Červeného
kříže je dána především tím, že v myslích
lidí je právě jako ochranný symbol zakotven. Proto je třeba i v době mírové důsledně
dbát, aby nedocházelo k jeho zneužívání.
Používání znaku Červeného kříže, dále
jen „ČK“, je proto přísně limitováno. Je
upraveno zejména první z Ženevských úmluv
o ochraně obětí válek (1949) a dvěma dodatkovými protokoly (1977) k těmto úmluvám.
Český právní řád dále některé podrobnosti
upravuje v zákoně č. 126/1992 Sb., o ochraně
znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži, zákoně č. 40/2009
Sb., trestní zákoník, i zákoně č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému.
Jakékoli jiné, než dále popsané oprávněné užívání znaku ČK a nebo znaku jej napodobujícího, ať jsou důvody takového užívání
jakékoli, je fyzickým i právnickým osobám
přísně zakázáno v každé době.
Znak ČK plní dvě funkce – ochrannou
a identifikační.
• ochranná funkce – zajišťuje ochranu
v době ozbrojených konfliktů zdravotnickým jednotkám (tj. zdravotnickým zařízením, přepravním prostředkům apod.),
jejich personálu a nemocným a raněným,
kteří se v těchto jednotkách nacházejí,
• identifikační funkce – označuje příslušnost k některé ze složek Mezinárodního
hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce; znak bývá doplněn názvem příslušné složky ČK.
Co se týče provedení znaku ČK, Ženevské úmluvy ani Dodatkové protokoly
nestanovují přesný tvar kříže, odstín jeho

červené barvy ani tvar hranic či odstín jeho
bílého podkladu – nejčastěji se používá kříž
rovnoramenný, tzv. kříž z pěti čtverců nebo
se takto opticky jevící.

možné provedení znaku Červeného kříže
Užívání znaku ČK v době míru a v době
ozbrojeného konfliktu:
V době mírové mohou znak užívat pouze:
a) zdravotnická služba AČR k označení
svého personálu a materiálu,
b) ČČK k označení zdravotnických jednotek a při své ostatní činnosti v souladu s Ženevskými úmluvami (tedy
i ve funkci identifikační),
c) Mezinárodní výbor ČK a Mezinárodní federace ČK&ČP,
d) poskytovatelé bezplatné zdravotní
péče, avšak jen s výslovným souhlasem ČČK; písemné souhlasy vydává
výhradně Úřad Českého červeného
kříže Praha a jsou zveřejňovány na
webových stránkách ČČK.
Velikost ani umístění znaku ČK není
v době míru právním řádem regulováno.
V době ozbrojeného konfliktu do popředí
vystupuje jeho funkce ochranná. Znak ČK
mohou v této funkci užívat pouze:
a) zdravotnická služba Armády ČR
k označení svého personálu a materiálu,
b) civilní zdravotnické jednotky státní
a jednotky pověřené státem k posky-

tování zdrav. péče (mezi ně náleží
zdravotnické jednotky všech složek
IZS a CO)
c) ČČK, jakožto národní společnost
ČK uznaná vládou, k označení svých
zdravotnických jednotek a jejich
personálu, ať již působícího v rámci
zdrav. služby AČR či samostatně,
d) Mezinárodní výbor ČK a Mezinárodní
federace ČK&ČP
V ochranné funkci se užívá znaku co
možná velkých rozměrů (na střechách budov, na plochách vozidel, na vlajkách, vestách, náramenních páskách).
I v době ozbrojeného konfliktu může
ČČK užívat znak ČK na ochranu zdravotnické a humanitární činnosti svých
jednotek, ale také při svých ostatních činnostech v souladu s Ženevskými úmluvami,
a to ve funkci identifikační a jen v relativně
malém rozměru.
Zdůraznit je třeba, že oba výše uvedené
výčty oprávněných uživatelů znaku jsou taxativní – jinými osobami, právnickými ani
fyzickými, nebo pro jiné účely nesmí být
znaku ČK za žádných okolností použito.

příklady neoprávněného použití znaku
Červeného kříže
Shodné ochrany, jako znak Červeného
kříže sám, požívá i jakýkoli symbol jej napodobující – za napodobeninu označujeme
jakékoli vyobrazení, u něhož hrozí, že může
být se znakem ČK za určitých podmínek
zaměněno; není podstatný ani tvar či poměr délek ramen, jejich úhel, barva >>>
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podkladu apod.; za napodobeninu se dále
považuje např. kříž částečně překrytý jiným
symbolem, kříž mající červený jen obrys či
jen některé z ramen a také obrácené pořadí
barev kříže a podkladu.

příklady napodobenin znaku
Červeného kříže
V případě neoprávněného užití znaku
ČK nebo znaku jej napodobujícího je držitel
věci povinen takové označení bezodkladně
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odstranit, v opačném případě tak učiní
správní orgán na náklad držitele. Tomu, kdo
znak ČK nebo jeho napodobeninu použije
neoprávněně, nebo kdo tomu vědomě
napomáhá, uloží příslušný správní orgán
pokutu. V případě, kdy ke zneužití znaku
ČK dojde v době ozbrojeného konfliktu,
stavu ohrožení státu nebo válečného stavu,
může se jednat o trestný čin dle § 415 tr. zákoníku s možností uložit až výjimečný trest.
Ochranná hodnota znaku ČK se vytváří
již v době mírové – v době konfliktu bývá již
pozdě nejen na odstranění neoprávněného
označení, ale především na vytvoření
povědomí o ochranné hodnotě tohoto
symbolu. Byť neúmyslné neoprávněné užití
znaku ČK může vážně ohrozit zdraví či životy mnoha nevinných, neboť podlomí důvěru druhé strany v povahu objektů znakem
ČK označených.

Zcela nezbytnými předpoklady pro
účinnou ochranu zaručovanou tímto znakem je šíření znalostí o správném způsobu
jeho použití (kterým lze předejít neoprávněnému užívání znaku ČK z pouhé neznalosti
právní úpravy).
Úkolem ČČK je šířit znalosti o ochraně
znaku ČK i o jiných ustanoveních mezinárodního humanitárního práva a „v první
linii“ upozorňovat ty, kteří uvedená pravidla porušují na to, že jednají v rozporu se
zákonem. Nezbytné pro nás v ČČK tedy je
především tato pravidla znát.
S využitím materiálu Národní skupiny
pro mezinárodní humanitární právo připravil
Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK. (plné
znění dokumentu najdete na www.cervenykriz.eu/nsmhp)

AKTUALITY - informace

Lázeňské rekondiční pobyty pro seniory
Český červený kříž prostřednictvím své
společnosti CCK servis organizuje pro
rok 2017 lázeňské rekondiční pobyty
pro seniory.
Délka pobytu: 7 dní (ubytování 6 nocí) Po - Ne
Obsah „balíčku“ spojeného s pobytem:
• 6x polopenze
• 4x lokální kryoterapie (3 minuty) nebo
2x vstup do kryokomory
• 3x vstup do bazénu (1 hod.)
• 2x inhalace Vincentkou (15 min.)
• 1x klasická masáž, částečná (20 min.)
• volný vstup do fitness po celou dobu
pobytu

•
•
•
•

10% sleva na další dokoupené procedury
volný vstup na hudební produkci
parkování u hotelu
wi-fi v prostoru recepce a v baru

v hotelu Harmonie. Dopřejte své duši i tělu
zaslouženou dovolenou pod záštitou Červeného kříže!
Termíny si můžete vybrat na našem webu:
www.cervenykriz.eu/pobyty

Kompletní cena - 1 osoba:

Mimo sezónu, 1.11. – 31.3.

Hlavní sezóna, 1.4. – 31.10.

dospělý - samostatný pokoj

5 390 Kč

6 190 Kč

dospělý - 2 lůžkový pokoj

4 790 Kč

5 790 Kč

dítě 3-12 let (bez procedur)

1 890 Kč

2 390 Kč

Cena nezahrnuje lázeňský poplatek 15,- Kč/den (hradí jen osoby ve věku 18 - 70 let).
Prožijte pobyt v harmonickém spojení klidu přírody a kouzelné atmosféry lázní Luhačovice. Zdraví, pohoda, relax i aktivní
odpočinek pod jednou střechou naleznete

Objednávka pobytů: lze využít formulář na
webu nebo zde uvedený kontakt
Kontakt, informace: pobyty@cervenykriz.eu,
tel.: 251 104 217

Domácí ošetřovatelská péče ČSČK – Alice – 25 let
Posláním organizace ČČK je již tradičně
i zájem o člověka, zejména o člověka trpícího,
člověka, který potřebuje pomoci. Vycházeje
z této myšlenky vzniknul z popudu paní
Olgy Jurkové, členky Červeného kříže již od
r. 1969, návrh projektu nové formy zdravotně
sociální služby, která by navazovala na ČSČK
v minulosti provozovanou podobnou formu
pomoci (do roku 1952, poté byly veškeré
zdravotnické služby převzaty státem).
V roce 1992 okresní výbor ČSČK v Kutné
Hoře pod vedením paní Olgy Jurkové zřídil
nestátní zdravotnické zařízení pod názvem Domácí ošetřovatelská péče ČSČK – Alice. Středisko bylo nazváno jménem – Alice – po první
předsedkyni ČSČK paní Dr. Alici Masarykové.

V tomto zařízení je podle požadavků
klientů poskytována zdravotní ošetřovatelská péče v domácnosti zdravotními sestrami,
včetně základní rehabilitace a poskytování
ošetřovatelských pomůcek.
Hlavní myšlenkou Domácí ošetřovatelské
péče je velmi citlivý, lidský přístup při ošetřování pacienta, prováděný v domácím prostředí, v rodině, který vytváří předpoklad rychlejšího a úspěšnějšího výsledku. Vliv na psychiku
pacienta je prokazatelný. Zároveň je tato služba ekonomicky výhodná, snižující náklady
lůžkových zařízení nemocnic. Výsledkem je
promyšlený, dobře propracovaný systém spojený s vysoce odborným přístupem a širokou
působností pozitivně přijímaný nejen pacienty,
2

neboť se v domácím
prostředí cítí lépe, ale
i lékaři a pojišťovnami náklady na pacienta jsou v domácím prostředí
nižší než ve zdravotnickém zařízení.
I v současnosti je Olga Jurková aktivní
členkou ČČK, je členem Oblastní výkonné
rady ČČK Kutná Hora a organizuje program pro seniory ve vzdělávacím cyklu pod
názvem AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU.
V letošním roce si připomínáme, že jejím
historickým přínosem byla její činnost na
úseku zdravotně sociálním, kdy se jí v roce
1992 povedlo, jako první, zrealizovat domácí zdravotní péči – tehdy ještě ČSČK.
Mgr. Jana Majrichová
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Olomouc místem dalšího z kurzů humanitárního práva
I v letošním roce pořádá ČČK kurzy
mezinárodního humanitárního práva. Ve
dnech 17.- 19.3.2017 se další z nich konal
v Olomouci, tedy městě, které svou bohatou
historií spojenou s vojenstvím má k této
problematice blízko, a kurz tak navázal na

Obsahem kurzů o rozsahu 25 hodin jsou
základy mezinárodního humanitárního práva,
známého též jako právo válečné neboli právo
ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného
kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP

loňskou lokaci. Prostory tentokrát poskytl
OS ČČK Olomouc sídlící v centru městské
památkové rezervace.

neoddělitelně spjato od svého vzniku. Krom
teoretické části je velká část hodinové dotace věnována praktickému řešení konkrétních situací.

Kurz vedl prezident ČČK Marek
Jukl a vystoupili na něm rovněž Petra Ditrichová z Ministerstva obrany ČK a Otakar Foltýn z Generálního štábu AČR. Mezi
20 posluchači byli prakticky z poloviny
vojenští právníci, zastoupeni byli i členové
ČČK a zájemci z dalších civilních organizací,
z nichž zmiňme studenty lékařství sdružené
v IFMSA. Kurzy pořádá ČČK ve spolupráci
s MO ČR. Další kurz proběhne 20.-22.října
2017 v Domě Armády v Olomouci.
První letošní kurz se konal v Olomouci ve
dnech 17.-19.2.2017 a byl určen pro medickou organizaci IFMSA, která má zájem se
s ČČK na šíření humanitárního práva podílet. Hostily jej prostory Lékařské fakulty UP
v Olomouci.
Poselstvím, které by si měl každý z účastníků odnést je, že mezinárodní humanitární
právo umožňuje, aby spolu lidé mohli žít
i po té, co byla vypálena poslední kulka.
Doc. Dr.Marek Jukl, Ph.D,
prezident ČČK n

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
Pomoc syrským dětem v Libanonu
14.4.2017 v ranních hodinách byla do Libanonu dopravena zásilka s humanitární pomocí určenou dětem – syrským běžencům.
Zásilka obsahuje školní potřeby, hračky,
šatstvo a sportovní obuv. Celková hmotnost
zásilky činí 503 kg a její hodnota 99.781 Kč.
Šatstvo a hračky pocházejí ze sbírky uskutečněné studenty International School of Prague,
sportovní obuv poskytl Nadační fond Shoes4Life a školní potřeby zakoupil Český červený
kříž, který se rovněž ujal organizace pomoci.

Lékaři bez hranic (MSF) a Humanitarian
OpenStreetMap Team (HOT) spojily své
síly a nápady a v roce 2015 vytvořili projekt
Missing Maps, který bílá místa zaplňuje. Zapojit se můžete i Vy!
Materiál ČČK opět pomáhal na Ukrajině
Dne 23.3.2017 došlo k požáru a následnému výbuchu skladu munice ve městě Balakleja v Charkovské oblasti. Při evakuaci
obyvatelstva a ošetřování raněných zasahoval charkovský Oddíl rychlé reakce Ukrajinského červeného kříže. Při akci byly použit
zdravotnický materiál (speciální traumasety)
i vozidla dodané Českým červeným křížem.

Červený kříž v Libanonu provozuje
programy pro děti

Méně bílých míst na mapách - ČČK
v projektu Missing Maps
Svět je plný bílých míst, která nejsou zmapována. A právě v těchto místech se často odehrávají přírodní katastrofy nebo ozbrojené
konflikty a záchranné týmy, které v terénu
pomáhají, jsou odkázány jen na improvizované přibližné náčrtky okolí, ve kterém působí. Proto Americký a Britský červený kříž,

Vozidla dodaná ČČK
při evakuaci Balakleja

ČČK, Procter & Gamble a Globus:
S malou pomocí k velké radosti
Společnosti Procter & Gamble a Globus
spustily projekt s názvem »S malou pomocí
k velké radosti« na pomoc dětem v nouzi
prostřednictvím Českého červeného kříže.
Zakoupením produktů P& v hypermar3

ketech Globus mohl v době do 19.4.2017
pomoci každý. 1 % z ceny nákupu poputuje
prostřednictvím Českého červeného kříže
k dětem, které to potřebují.
• 12.4.2017-Somaliland: Mezinárodní
federace ČK&ČP hlásí epidemii cholery
v Somalilandu. V posledních 10 dnech
již 28 lidí zemřelo, hlášeno je 411 nemocných. Epidemie zasáhla komunity
ve vzdálených oblastech, trpících vážným
suchem a nedostatkem potravin. Smrtící
nemoc se šíří závadnou vodou. V oblasti
Puntland již letos zemřelo 57 osob, hlášeno je 1.600 nemocných. Hladoví lidé
mají malou odolnost, uvedla dr. Hall,
zdravotní ředitelka MFČK&ČP. Federace
vysílá do oblasti specializované týmy poskytující rehydrataci a transport nemocných do nemocnic. Činnost Somalijského
ČP podpoří Federace cca 67 mil. Kč.
• 9.4.2017-Pobřeží Slonoviny: V Abidžanu proběhla 9.Všeafrická konference
ČK&ČP. Letošní bude zaměřena na „lokalizaci“ pomoci, pro což má ČK&ČP díky
mezinárodní i národní struktuře dobré
předpoklady, k posilování odolnosti komunit. Konference se koná v době jedné
z nejhorších humanit. krizí Afriky, kdy je
např. potvrzen hladomor v J.Súdánu a rýsuje se bohužel i v Nigerii či Somálsku.
• 6.4.2017-Peru: Mezinárodní federace
ČK&ČP upozorňuje na rostoucí >>>
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riziko šíření nemocí přenášených komáry
Aedes aegypti v Peru, kde povodně a sesuvy půdy vyvolané silnými dešti zasáhly
na 1 mil. lidí. Vznikly tak podmínky pro
množení komárů a šíření nemocí jako horečka dengue, chikungunya či onemocnění virem Zika. MF ČK&ČP a Peruálnský
ČK podnikají preventivní opatření. Federace poskytne přes 100 mil.Kč.
3.4.2017-Irák: Od října 2016 muselo
z Mosulu utéci několik set tisíc osob. Zanechaly tam veškerý majetek a do táborů
ČK přicházejí vyčerpaní, bez jídla a vody,
jen s tím, co mají na sobě, uvedl MVČK,
který od počátku „bitvy o Mosul“ distribuoval potraviny aj. neodkladnou pomoc
250.000 lidí, potřeba je ale mnohem větší, dopady bojových operací na civilisty
jsou velké.
1.4.2017-Kolumbie: Sesuvy půdy vyvolané intenzivními dešti usmrtily v oblasti
města Macoa (JZ Kolumbie) nejméně
127 osob, 220 je pohřešováno. K sesuvům
došlo 31.3.2017. Ústředí Kolumbijského ČK vyslalo do oblasti 47-členný tým,
který podpoří místní síly Kolumb. ČK.
V týmu jsou zdravotníci, specialisté na
vyhledávání osob, záchranáři, specialisté
na hygienu, obnovu rodinných kontaktů,
psychologickou pomoc, organizaci pomoci
při katastrofách nebo telekomunikace.
31.3.2017-Sýrie: Mezinárodní federace
ČK&ČP oznámila, že dne 27.3.2017 zahynul v oblasti Al-Tabaqa provincie Rakka, při plnění povinností další příslušník
Syrského arabského ČP. Počet obětí z řad
personálu ČK&ČP tak od počátku konfliktu dosáhl počtu 71. MFČK&ČP a Syrský ČP vyjádřili smutek nad touto ztrátou. Ochrana humanitárních pracovníků
je povinnosti všech bojujících stran podle
mezinárodního humanitárního práva.
30.3.2017-J.Súdán: OSN vyhlásila v J.Súdánu, např. v provinciích Maar a Jonglei,
hladomoru. V důsledku trvající války nelze
potraviny dopravit po zemi. Mezinárodní
výbor ČK zahájil shozy potravin z letadel.
Distribuci na zemi zajišťuje Jihosúdánský
ČK. MVČK takto již dopravil pomoc
20.000 lidí, jak uvedl D.Stillhart, ředitel
operací MVČK, jde jen o krátkodobé oddálení katastrofy o několik měsíců, a dodal, že je to válka, co znemožňuje zemědělskou výrobu, vyhání lidi z domovů a ničí
nemocnice a další nezbytné služby. Jakmile
se situace zklidní, je MVČK připraven pomoci lidem s obnovou zemědělství.
23.3.2017-Etiopie: Mezinárodní federace
ČK&ČP oznámila rozšíření svých operací
v Etiopii, kde je 5,6 mil. osob ohroženo
rostoucí potravinovou krizí. Jak uvedl
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•

•

•

F. Nafo-Traoré, IFRC ředitel pro Afriku, dobytek hyne, studny vysychají
a počet podvyživených roste. Nejvíce je
ohrožen jih a jihovýchod země. Pomoc
IFRC dosáhne 343 mil. Kč a dostane
se jí 320.000 osob po 9 měsíců. Krom
potravin jde o screenig podvýživy u dětí,
zajištění přístupu k pitné vodě a zdrav.
péči. Země se potýká s výpadkem srážek
v r.2015 a fenoménem El Nino.
22.3.2017-Somálsko, Jemen, J.Súdán,
Nigérie: Podle OSN je v uvedených zemích 20 mil. lidí ohroženo hladomorem.
Mezinárodní výbor ČK plánuje vynaložit
spolu s partnery v Mezin. ČK 1,25 mld.
Kč, což by mělo zachránit > 5 mil. lidí.
Ředitel operací MVČK D. Stillhart uvedl,
že je nutná masivní pomoc, současně ovšem zdůraznil, že hlad je následkem konfliktů dlouhodobě v oblasti probíhajících,
které znamenají spirálu zhoršování podmínek pro život lidí, nutné je řešit tyto
příčiny krize. Žádné množství peněz nepřekoná politické obstrukce a nerespektování norem humanitárního práva, dodal.
Je povinností státu se ve věci angažovat,
civilisté nesmí být cílem útoků a humanitární pomoc musí mít volný pohyb.
19.3.2017-Peru:
Mezin.
federace
ČK&ČP ohlásila, že vážné povodně
v Peru zasáhly > 625 tis. osob, z toho
70.000 přišly o střechu nad hlavou, 75 zahynulo. Jde o nejhorší povodně za posledních několik desetiletí. Silné deště jsou
očekávány až do dubna. Peruánský ČK
aktivoval své nouzové týmy v oblastech
Santa Ana, Chiclayo, Chimbo, San Jacinto a Tambo, Poskytují přístřeší, vodu,
hygienické potřeby, potraviny a základní
hygienickou osvětu, poskytují též první
pomoc a pomáhají sjednotit rodiny.
16.3.2017-Irák: Podle MVČK znamenají
boje o Mosul masivní destrukci civilního
života. Dopady dlouhých bojů jsou pro
civilisty hořké, nezbývá jim, než prchnout. MVČK již poskytl pomoc 173.000
z nich.
14.3.2017-Madagaskar: Desítky tisíc
musely opustit domovy po té, co ostrov
zasáhl cyklon Enawo. Celkem cyklon
postihl na 300.000 osob. Došlo též k povodním a sesuvům půdy. Podle Dr Nafo-Traoré, region. ředitele MF ČK&ČP
pro Afriku, jsou škody masivní, zejm. na
SV ostrova, tisíce potřebují nezbytně přístřeší, potraviny, zdrav. péči apod. Madagaskarský ČK nasadil do terénu 24 týmů,
890 svých příslušníků. Poskytují první
pomoc, psychosociální péči, provozuje
evakuační centra. Federace přispěje Madagaskarskému ČK 22,5 mil. Kč.
4

• 13.3.2017-ČR/Sýrie: Už 6 let trvá ozbrojený konflikt v Sýrii, který ve středu
15. března vstoupí do dalšího roku. Situace v zemi se stále zhoršuje. 13,5 milionu
Syřanů potřebuje nutně humanitární pomoc, 5 milionů lidí muselo opustit zemi
a víc než 2 miliony syrských dětí nemohou chodit do školy a vzdělávat se. Složky
Červeného kříže a Červeného půlměsíce
poskytují pomoc na 3/4 syrského území,
bez ohledu na to, která ze stran konfliktu je právě kontroluje. Pomoci ČK&ČP
v Sýrii se měsíčně dostane pěti milionům
Syřanů, především vnitřně přesídleným
osobám. Na pomoci v Sýrii se aktivně podílí i ČČK. Letos připravujeme pokračování loňské pomoci.
• 10.3.2017-Ukrajina: Prezident MVČK
skončil 5denní návštěvu na Ukrajině.
Jednal zde s prezidentem Porošenkem, ale
i s doněckými a luganskými představiteli.
Od počátku roku se zhoršily životní podmínky statisíců žijících v blízkosti fronty
- zmínil např. doněckou vodárnu, opakovaně boji vyřazenou z činnosti. Obtížné
je také pro civilisty procházet kontrolními body. Požadoval systematický přístup
k osobám zbaveným svobody. Jednání se
též věnovala pohřešovaným, kterých je cca
1-2 tisíce, rozhovory označil P. Maurer za
konstruktivní.

Prezident MV ČK
P. Maurer na Ukrajině

• 10.3.2017-Libye: V loňském roce poskytl
Libyjský ČP za podpory MVČK pomoc
104.000 osob, které boje vyhnaly v domovů (jednalo se např. o základní domácí
potřeby, matrace, přikrývky, kuchyňské
náčiní). Dále dodal 86 tun zdravotnického materiálu a léčiv 26 nemocnicím
a bylo vyškoleno 90 odborníků na válečnou chirurgii.
• 9.3.2017-Gruzie/Abcházie: Po ozbrojeném konfliktu v Abcházii v r. 1992-93
zůstalo nezvěstných 2.373 osob. Po 25
letech pečlivé práce se MVČK od r. 2013
podařilo vyhledat, exhumovat a identifikovat ostatky 99 osob, které postupně
předává jejich rodinám.
• 7.3.2017-Madagaskar: Tropický cyklon
kategorie 4 Enawo udeřil včera v blízkosti města Antalaha. Jde o nejsilnější bouři,
která Madagaskar zasáhla od r. 2012 (Gio-
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vanna). Na SV země již bylo nutno některé obce evakuovat. V dostatečném předstihu byl aktivován ústřední tým Madagaskarského ČK, celkem 500 osob. Poskytli
zatím pomoc 1.600 rodinám na SV země,
v okolí hl. města Antananarivo, a to přístřešky, vodou a hygienickými potřebami.
Není vyloučen nárůst počtu zasažených,
v krizovém scénáři až na 100.000 rodin.
• 3.3.2017-Irák: Mezinárodní výbor ČK
zaznamenal v uplynulých 2 dnech 7 pacientů zasažených zpuchýřujícími chemickými zbraněmi. MVČK co nejostřeji
odsoudil hrubé porušení mezinárodního
humanitárního práva, které použití chemických zbraní zakazuje. K použití chemických zbraní došlo během bojů o Mosul. MVČK školí místní personál, jak
ošetřovat zasažení chemickými zbraněmi.
• 25.2.2017-Somálsko: Loňská absence
dešťů ohrožuje úrodu a zemi hrozí hlad.
MVČK udává počet dětí trpících těžkou
podvýživou na 360.000. V těchto týdnech
proběhla distribuce potravin, kuchyňských
potřeb, stanů, karimatek a hygienických
balíčků pro 240.000 lidí ve 114 obcích
v regionech Ceel Buur, Mataban, Sool, Sanaag, Nugal, Hiran a Bari, nejhůře zasažených suchem a navíc hrozících konfliktem,
kde žije na 85 tis. vnitřních utečenců.
• 19.2.2017-Sýrie: Jen za poslední měsíc
ošetřily mobilní ošetřovny Syrského ČP
2.554 pacientů ve venkovské části Aleppa.
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• 18.2.2017-Ženeva/Afghánistán: Mezinárodní výbor ČK vyzývá k bezpečnému
a bezpodmínečnému propuštění svých
dvou pracovníků zadržených 8.2.2017
v provincii Jawzjan při útoku na konvoj
MVČK. Vedoucí Delegace MVČK
v Afghánistánu, M. Zanarelli, vyzvala
únosce k tomu, aby v duchu lidskosti její
kolegy propustili. MVČK působí v Afghánistánu již 3 desetiletí. Nyní dočasně
své humanitární aktivity pozastavil.
• 14.2.2017-Pákistán: Před desíti lety
sedm pákistánských rybářů vplulo mimo
národní vody a bylo zadrženo v Jemenu.
MVČK se nyní podařilo na žádost pákistánského MZV zajistit jejich repatriaci
a sjednocení s jejich rodinami.
• 4.2.2017-Irák: Mosul opustilo >
160.000 lidí. Civilisté, co zůstali, čelí
podle MVČK hlavně pěti problémům:
domov již není bezpečným místem k životu - voda a potraviny jsou vzácností
- zdravotnická zařízení jsou poškozená
nebo zničená - elektřina nejde nebo je
omezena - oblasti zasažené minami nebo
jinými výbušnými prostředky zůstávají
stále nebezpečné / V roce 2016 MVČK
v Iráku např. poskytoval vodu > 2 mil. lidem, zdravotní péči > 1 milionu, základní potřeby pro domácnost 900 tisícům,
potraviny 900 tisícům.
• 1.2.2017-Ukrajina: Pomoc Červeného
kříže dopravil MVČK do Andijivky zasa-

žené nedávnými boji, jde zejm. o přikrývky, stanové přístřešky, svíčky, vařiče apod.

Zdravotnický materiál dodaný
ČČK pomáhá na Ukrajině

• 1.2.2017-Sýrie: Mezinárodní výbor ČK
oznámil, že dnes časně ráno došlo k útoku
na sídlo Oblastního spolku Syrského ČP
v Idlibu, což označil za jasné porušení mezinárodního humanitárního práva.
• 31.1.2017-Afghánistán:
Mezinárodní
výbor ČK zajišťoval v loňském roce pravidelný přístup k nezávadné pitné vodě
celkem 360.000 osobám.
• 30.1.2017-Jemen: Podle Mezinárodní
federace ČK&ČP epidemie cholery, která
propukla v říjnu 2016, již čítá přes 15.600
případů, z nichž 99 osob nemoci podlehlo.
Krom osvětové kampaně se šíření nemocni Jemenský ČP snaží předcházet i tím, že
zajišťuje pravidelný přístup k nezávadné
pitné vodě cca 48 tis. lidem v ohrožených
komunitách. Věnuje se i orální vakcinaci.
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl n

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ ČČK

Soutěž Horské služby
XXXIX. ročník Mezinárodní soutěže Horské
služby – Memoriál Jana Messnera a Štefana
Spusty – Krkonoše 2017 se konal ve dnech
5. – 8. dubna ve Špindlerově Mlýně.
27 soutěžních dvojic ze všech sedmi
oblastí ČR – Orlických hor, Krušných hor,
Jizerských hor, Krkonoš, Beskyd, Jeseníků
a Šumavy se spolu se závodníky z Polska

a Slovenska utkalo v náročné terénní etapě
v oblasti Medvědína, Labského dolu a části
kotelních jam v délce 24 kilometrů. Druhý
den čekal na závodníky obří slalom, ošetření
zraněného a jeho bezpečný svoz akií. Jak
správně ošetřit zlomeninu bérce, otřes mozku
nebo zlomenou klíční kost – to vše museli
soutěžící předvést před zrakem lékařů Horské
služby. Poháry za „Nejlepší ošetření“ získali –
bronzový Libor Nikodém a Martin Kukačka

z HS Šumava, stříbrný Jan Pochobradský
a Jiří Hepnar z HS Orlické hory a zlatý
pohár si odvezli Martin Matušek a Michal
Rysa ze Slovenska z Vysokých Tater. O svoji
bezpečnost se v našich horách nemusíte bát,
na soutěži za ošetření nebyly rozdány žádné
trestné body a tak se můžete bez obav svěřit
do péče členů Horské služby České republiky.
Z. Kmoníčková, Úřad ČČK n
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okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

S jarem přichází
i alergeny!
Začíná jaro, objevují se první květinky,
začínají pučet stromy, příroda ožívá, objevují
se jarní alergeny. Blíží se období, kdy začnou
alergici smrkat, slzet, kašlat a v nejhorším
případě se i dusit. Jak tomu předcházet by
v současnosti měli vědět všichni obyvatelé
v naší přecivilizované zemi. Zejména ve velkých městech, na Ostravsku, v severních Čechách atd., počet dětských alergiků za posledních dvacet let stoupl skoro desetinásobně.

Naše léčebna každým rokem u více než
90% pacientů dokáže potížím předcházet
anebo jejich frekvenci podstatně snížit. Zejména když postižené děti absolvují léčebný
pobyt u nás v době, kdy se u nich objevují
potíže vyplývající z alergie, které uvádíme
v úvodu článku. Podobně je nutno uvažovat
u dětí, které ještě alergii nemají potvrzenu
a léčenu alergologem, ale trpí opakovanými
infekty dýchacích cest - jako jsou katary horních cest dýchacích, laryngitidy, záněty průdušek, plic a celkovou jarní únavou. Délka
pobytu v léčebně je až 8 týdnů, minimálně
však 4 týdny, aby se účinky projevily. Jak
jsme již uvedli, daří se to u více než 90%
našich dětí po dobu minimálně 6 měsíců,

často i po dobu 1 roku a po opakovaných
pobytech po celý další život.
Pobyt probíhá v Brdských lesích, blízko Orlické přehrady v naprosto
čistém ovzduší, s méně
než 10% přípustných norem oxidů dusíku, prachu
a dalších škodlivin. Pyly
se pochopitelně vyskytují
i v okolí léčebny, přesto
vysoká vlhkost ovzduší
výrazně snižuje jejich škodlivý efekt. Pokud se v minimálním počtu případů objeví, jsme zde
my, abychom včas zasáhli. Všechna tato tvrzení nejsou vymyšlená. Jsou výsledkem více
než dvacetiletého sledování našich pacientů.
Dlouhodobý účinek na zdravotní stav máme
ověřen u dětí, které jsou u nás opakovaně
a též prostřednictvím spolupráce s praktickými lékaři v místech bydliště.
Spektrum vyšetření nám umožňuje za
příznivých okolností snižovat dávky některých nezbytných léků jako např. kortikosteroidů a tím i jejich nepříznivých vedlejších
účinků. Klimatické vlivy, fyzikální léčba,
rehabilitace, pobyt v solné jeskyni, inhalace
atd. jsou normální součásti každodenního
režimu. Děti jsou pod dohledem lékařů,
zkušených sester a pedagogického personálu. Léčebna má mateřskou i základní školu
a přijímá děti od 1 do 18 let, ve věku do 6
let i s doprovodem matky nebo jiné pověřené osoby. Je třeba zdůraznit, že pobyt je
vhodný zejména v období, kdy má dítě potíže. Chceme vyvrátit i časté obavy rodičů,
že děti zameškají učivo ze školy. Naše škola
je minimálně rovnocenná standardním základním školám, naopak vzdělávání je více

individuální. Po absolvování léčby mohou
děti chodit pravidelně do své školy a jejich

docházka se naopak pro dříve časté onemocnění po léčebné kůře zkvalitní.
Máte-li takto nemocné děti, neváhejte
a navštivte vašeho dětského lékaře, který
vám napíše návrh na pobyt v léčebně, a doručte ho na příslušnou zdravotní pojišťovnu
anebo volejte pro další informace na telefonní číslo 318 695 261, příp. na e-mail: lecebna.bukovany@volny.cz. A pospěšte si, ať si
zajistíte pobyt dříve, než bude obsazeno.
MUDr. Jiří Láznička,
DOL Ch. G. Masarykové Bukovany
Na závěr si Vás dovolujeme co nejsrdečněji
pozvat dne 17.6.2017 na tradiční kulturně
-prezentační akci, s názvem ,,Zámecká slavnost“. Vedle celodenního kulturního programu,
který začíná v 10:00 hodin, můžete navštívit
i prostory léčebny s jejím okolím, seznámit se
s léčebným programem a prožít tak příjemný
den v romantickém prostředí areálu léčebny,
která pomáhá dětem.
DOL Ch. G. Masarykové
,,86 let pro zdraví dětí“.
www.lecebnabukovany.cz n

Z činnosti os ččk

Ve Veselí nad Lužnicí ocenili přínos městu
Cenu města si v lednu z rukou starosty
Veselí nad Lužnicí převzaly Monika Škrdlová a Irena Havelková za své aktivity v místní skupině Českého červeného kříže. Cena
se uděluje již od roku 2005 jednotlivcům,
nebo kolektivům, jako výraz morálního
ocenění jejich přínosu pro město. „Aktivity ČČK se nedají přehlédnout. Proto jsme
se shodli, že cena poputuje do dobrých rukou,“ uvedl při slavnostním okamžiku starosta Veselí nad Lužnicí Ladislav Sýkora.
Monika Škrdlová kdysi, jako první zastavila u autonehody a pomáhala s první pomocí. Aby neudělala něco špatně, rozhodla se

oprášit své znalosti a přihlásila se na kurz PP
v táborském ČČK, kde ji nadchla práce dobrovolníků. Pak přišla s myšlenkou obnovit

činnost veselské místní skupiny pro šíření
znalosti první pomoci a případnou koordi6

naci humanitární pomoci v krizových situacích. Irenu Havelkovou pro práci v ČČK získala celkem snadno a s aktivitami jim již od
roku 2010 pomáhá celá řada dalších členů.
MS ČČK nabízí kurzy první pomoci, noční
cvičení první pomoci pro děti nebo zdravotní dozory, podporuje děti z DD Radenín,
organizuje Strom splněných přání a mnoho
dalšího, v roce 2013 pomáhali členové MS
ČČK při povodních a koordinovali humanitární pomoc. Loni na podporu registru dárců
kostní dřeně uspořádali koncert „Veselí (až)
na dřeň“, na kterou přišlo 50 nových dárců.
Mají heslo: Pomáháme pomáhat.
Text a foto Klára Hejdová n
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Krvebraní v Prachaticích uvedly i přednášky pro studenty
„Od 13. února až do 26. května probíhá
již pátý ročník akce Studentské krvebraní.
Na transfuzním oddělení v Českých Budějovicích bude k dispozici anketa, kterou si

mohou prvodárci vyplnit a zapojit se do slosování o hodnotné ceny.“
To je však pouze začátek přednáškového
cyklu, který proběhl na prachatických středních školách. Přednášky ve třetích a čtvrtých
ročnících prachatických středních škol a na
Vyšší odborné škole sociální přednášky se
věnovaly významu dárcovství krve a krvetvorných buněk, ředitelka prachatického
úřadu oblastního spolku ČČK uvedla také
systém darování krve včetně možnosti svozových autobusů. Členka ČČK Jaroslava
Vondrková přiblížila pohled na onkologické
onemocnění z pohledu rodiče, MUDr. Jana
Vondráková z Nemocnice České Budějovice
se během přednášek věnovala problematice

Kurz dobrovolník s výcvikem
V podvečer v kanceláři oblastního spolku
vyřizujeme požadavek z Magistrátu hl. m.
Prahy. Musíme zajistit ubytování a stravu
pro 30 migrantů. Náhle do kanceláře vbíhá
mladý muž: „Venku na lavičce je paní, která
potřebuje pomoct!!! Asi je zraněná.“ Muž je
vyděšený, skoro hysterický. Musíme se rozhodnout rychle.

Takto probíhá praktické cvičení, kterým
je zakončen kurz pro zájemce o aktivní dobrovolnictví. Kurz DOBROVOLNÍK S VÝCVIKEM je základním kurzem v našem
oblastním spolku. Jedná se o 10 hodinový
kurz, pro nové členy a dobrovolníky, na kterém se dozví o základních principech Červeného kříže a Červeného půlměsíce, aktivitách našeho spolku, základech komunikace a první
pomoci. Kurz je ukončen
praktickou zkouškou.
Kurzem prošlo již 61
účastníků a pro naše aktivity se nadchlo a zůstalo
52 dobrovolníků. Fungují
s námi i nadále a pomáhají
nám v naší činnosti.
J. Marková,
OS ČČK Praha 1 n

samotného odběru a transplantace krvetvorných buněk.
Všichni studenti také dostali možnost
uvést své telefonní číslo, abychom jim připomněli termín nejbližšího svozu dárců krve.
Za Český červený kříž Prachatice i České
Budějovice děkuji přednášejícím za jejich
čas a ředitelům, zástupkyním a pedagogům
SPgŠ a VOŠS Prachatice a Gymnázia Prachatice za výbornou spolupráci.
Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Město
Prachatice, Vimperk, Netolice a Lhenice.
Bc. Zuzana Pelikánová,
ředitelka ÚOS ČČK Prachatice n

Významné výročí
manželů
Zámečníkových
Významné životní jubileum 90 let
v těchto dnech oslavil bratr Jiří Zámečník.
Pan prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc.,

Jarní prázdniny s ČČK Kroměříž
O jarních prázdninách ve dnech od 13.
do 17. února se pod záštitou OS Českého
červeného kříže Kroměříž opět uskutečnil
lyžařský příměstský tábor. Čtyřicet dětí
pod dozorem zkušených instruktorů se
každý den v 8. hodin ráno vydávalo vstříc
lyžařským zážitkům. Po příjezdu do Ski
areálu Troják se dětí ujalo několik zkušených učitelů lyžovaní, kteří zdokonalovali jejich lyžařské dovednosti. Po fyzicky
vyčerpávajícím dopoledni, byl pro děti
připraven výborný a vydatný oběd, po
kterém jsme se vraceli zpět na dopravní
hřiště v Kroměříži. Ani odpoledne nebyla
o zábavu nouze. Hráli se různé společenské hry a kdo byl příjemně unaven, mohl
si v naší klubovně odpočinout. Skoro celý
týden nám přálo počasí, až na poslední zá-

věrečný den, kdy se nám obloha zatáhla,
ale to nám na náladě neubralo. Myslím,
že jsme si celý týden pořádně užili a již teď
se těšíme na další rok.
Za kolektiv instruktorů
ČČK Kroměříž Michaela Ptáčková n
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náš dlouholetý jednatel 1. místní skupiny
ČČK v Praze 1 na Hradčanech a bývalý
předseda Oblastního spolku ČČK Praha
1. Za svoji dlouholetou aktivní činnost
obdržel v roce 2008 nejvyšší vyznamenání ČČK - Medaili Alice Masarykové. Jeho
paní Libuška, která se rovněž dožívá 90ti let a léta působila v našem výboru, mu
vždy byla a je stále velkou oporou. Přejeme jim tímto hodně zdraví a štěstí v jejich
dalším životě.
Petr Bernat,
jednatel 1. MS ČČK Praha 1
na Hradčanech

Noviny Červeného kříže

Noc s Andersenem
v Novosedlické
knihovně
31 .3.- 1. 4. 2017 se v Novosedlické
knihovně konala naše první noc s Andersenem, tento rok na téma Čtyřlístek, pořádaná obecní knihovnou Novosedlice a MS
ČČK NDP.
Celkem 29 dětí pomáhalo hrdinům ze
Čtyřlístku s různými úkoly. Když děti přišly v pátek kolem sedmnácté hodiny, měly
za úkol vytvořit pohádkovník (strom, který

Kardinál Vlk
a ČSČK
V roce 1992 jsem byl předsedou místní
skupiny ČSČK na Hradčanech, kterou založila v roce 1919 Dr. Alice Masaryková. Byla
to jedna z nejsilnějších místních skupin.
Měli jsme tehdy přes 1.000 členů. Peníze
na naši bohatou činnost jsme získávali od
našich členů a od sponzorů. Vytipovali jsme
možného budoucího sponzora a toho jsem
pak s naší jednatelkou navštívil. Na začátku

Bezpečná třináctka 2017
Bezpečná třináctka je tradiční akce, která se už od roku 2003 každoročně koná na
Slunečním náměstí před radnicí městské
části Praha 13. Letos se akce konala v úterý
11. dubna. Naše skupina u svého stánku již
dvanáctým rokem představuje svoji činnost
široké veřejnosti, kterou také aktivně učíme
první pomoc. Zároveň si nejen děti mohou
na náměstí prohlédnout techniku složek Integrovaného záchranného systému. Návštěvníci akce mohou spatřit vozidla Záchranné
služby, včetně záchranářského kamionu
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vyzdobí knihovnu a splní tím jeden úkol).
Jedna část dětí kreslila dvoumetrový strom
a druhá vytvářela svůj komiks, kterým
strom ozdobily. Po tomto úkolu musely
pomoci hrdinům zachránit svět. Pomocníci převlečení v kostýmech z různých koutů
světa (indián, Američanka, Faraon…) byli
rozmístěni po Novosedlicích na stezce, která
byla značena fáborkami a doplněna dvaceti pohádkovými otázkami, na které musely
děti odpovídat a tím napravit pohádky v celém světě. S tímto úkolem se popral bez jediné chyby jen jeden účastník, Jan Eis. Když
hra skončila, čekala nás večeře, kterou darovala pizzerie Sluis z Novosedlic, panu Říhovi
mnohokrát za tento dar děkujeme.
Po večeři na
děti čekala kratší discotéka. Na
všech byla vidět
menší
únava,
nejvíce na dospělých. Ale všichni
věděli, že ještě
není všeho konec. Děti jsme
po discotéce ulo-

žili a pan starosta Ing. Radoslav Bartůněk
jako pohádkový dědeček přečetl pohádku
na dobrou noc. Pro ty, které neusnuly, čekala ještě další pohádka, konkrétně Čtyřlístek
ve filmu.
Když děti konečně začaly usínat kolem
půlnoci, začali jsme je pomalu probouzet
na noční stezku odvahy, kterou všechny
děti parádně zvládly. Na konci stezky byli
účastníci odměněni, dostali pamětní listy
a mohli jít spát. Ráno všichni vstali, nasnídali se a postupně odcházeli domů.
Velké poděkování patří nové knihovnici novosedlické knihovny Petře Alimi,
která má za pár měsíců svého působení
za sebou vidět obrovský kus práce. Také
mnohokrát děkujeme starostovi Ing. Radoslavu Bartůňkovi a místostarostovi Štěpánu Türbovi za jejich čas a pomoc, na
akci se podílela spousta pomocníků z MS
ČČK NDP, rodičů a ostatních, kterým
patří rozhodně také obrovské díky. Doufáme, že si děti celou akci užily stejně jako
dospělí. Už teď se těšíme na příští rok, kdy
chceme uspořádat celou akci znovu.

roku 1992 na výborové schůzi jsme se dohodli, že požádáme pana arcibiskupa Vlka.
Tentokrát ale mě chtěl mermomocí doprovázet náš pokladník bratr Antonín Plánička.
Ohlásili jsme se na arcibiskupství a ve stanovený den a hodinu jsme byli uvedeni do
pracovny pana arcibiskupa. Pozdravil jsem
podle rituálu a představil se. Pak se to stalo.
„Ahoj Mílo! Jsem tak šťastný, že tě po tolika
letech zase vidím.“ To byl vstup br. Pláničky.
Zdálo se mně, že rysy pana arcibiskupa trochu ztvrdly. Ale to trvalo jen velmi kratičce,
protože pan arcibiskup+ rozevřel náruč a objal našeho pokladníka se slovy: „Toníčku,

skoro jsem Tě nepoznal“. Byli totiž spolužáky v Sepekově, kde prováděli klukovské rošťárny. Kardinál Vlk se narodil kousíček od
městyse Sepekov v Líšnici, malinké to vesničce, do školy chodil v Sepekově, kde byl
též v kostele jména Panny Marie pokřtěn.
Pan arcibiskup nás pak vyslechl a přislíbil sponzorovat naši činnost a jeho sponzorské dary byly skutečně velmi slušné.
Mohli jsme tak uskutečňovat též vánoční
nadílku našim osamělým spoluobčanům,
v tradici založené Dr. Alicí Masarykovou.

Golem, dále vozidla profesionálních
i
dobrovolných
hasičů, nebo městské i státní policie. Mezi armádní
technikou nechybí
ani různá historická vojenská vozidla. Největším lákadlem je pro děti
ale vždy policejní
vrtulník. Během
odpoledne
jsme

Jiří Herlitze, předseda MS ČČK NDP n

Prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc. n
předvedli také komentované
ukázky zásahu našich mladých
zdravotník, kdy děti dokázaly
zastavit krvácení, a také úspěšně resuscitovat. Letos ukázku
oživil i otřes mozku. K dobré
atmosféře akce patří i slunečné
jarní počasí, které se zatím vždy
vydařilo. Už teď se těšíme na
další ročník.
Mgr. Šimon Hlinovský,
předseda 5. místní skupiny ČČK
Praha 1 při OS ČČK Praha 1 n
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