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Světový den Červeného kříže
V úterý 2. května 2017 se v Hlavním
sále Valdštejnského paláce v Praze konalo
slavnostní setkání u příležitosti oslav
Světového dne Červeného kříže. Záštitu nad
slavnostním shromážděním převzal předseda Senátu pan Milan Štěch. Tato tradice má
původ již v r. 1921.
Hlavní sál zaplnili členové, zaměstnanci i dobrovolníci Českého červeného kříže
z oblastních spolků ČČK. Úvodem pozdravil shromáždění předseda Senátu pan Milan
Štěch. Poděkoval jim za práci, kterou pro své
spoluobčany vykonali a vykonávají. Připomněl, že Červený kříž působí celosvětově
i v těch místech, kde zuří války či katastrofy.
S hlavním projevem vystoupil prezident
ČČK Marek Jukl. Připomněl řadu historických událostí - např. si letos připomínáme již
155 od vydání Dunantovy knihy Vzpomínka
na Solferino, která stála u zrodu Červeného
kříže a první z Ženevských úmluv, 40. výročí od přijetí Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám, které výrazně posílily
ochranu civilní zdravotní péče i roli národních společností Červeného kříže, a neopomněl ani 20. výročí rozsáhlých povodní na
Moravě, při nichž ČČK vynaložil stamiliony
Kč na pomoc potřebným a poskytl cca 9.000
tun humanitární pomoci či umožnil obnovu

bydlení sedmi stovkám rodin. Závěrem poděkoval všem přítomným v sále za jejich často
celoživotní práci v Červeném kříži.
Následovalo předání řady ocenění - od
pamětních listů jednotlivcům i Oblastním

Henzlové z okresu Havlíčkův Brod. Ocenění
obdržela i zakladatelka „Domácí ošetřovatelské péče Alice“ paní Olga Jurková z Kutné
Hory, tuto péče v domácím prostředí zajišťuje Český červený kříž již plných 25 let.

spolkům ČČK, které se zasloužily o rozvoj
konkrétních programových činností, přes
vyznamenání ČČK Za dlouholetou práci až
po čtyři nejvyšší vyznamenání - Medaile
Alice Masarykové, které letos obdrželi pan
Oldřich Němeček z Olomouce, paní Marie Polívková z Teplic, pan Roland Albert
z NČK a Dr.Josef Konečný, ředitel Úřadu
ČČK. Předány byly také 2 plakety Za záchranu života, Jitce Křížové z Třebíče a Pavle

Nejvyšším oceněním v ČČK je propůjčení
čestného členství - teprve pátým čestným
členem ČČK se stal MUDr. Vladimír Valta
z Litoměřic.
Závěr slavnostního shromáždění patřil
zpěvačce Dashe, která svým zpěvem rovněž
poděkovala účastníkům tohoto slavnostního
setkání. Součástí programu byla také prohlídka krásných senátních prostor.
Doc. Marek Jukl, prezident ČČK n

MUDr. Vladimír Valta

Olga Jurková
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Odešel MUDr. Miloslav Hlach
Zpráva o úmrtí MUDr. Hlacha dne
8. 6. 2017 mne velmi zarmoutila.
Naposled jsme se viděli minulý
rok v Senátu, kdy se účastnil
oslav Světového dne Červeného
kříže jako Čestný člen ČČK. Jeho
vitalita a neutuchající humor dávaly
zapomenout na ubíhající léta a těšil
jsem se na naše další setkání. K tomu
již bohužel nedošlo.
Roli MUDr. Hlacha v téměř stoleté
historii Červeného kříže, jehož
součástí byl neuvěřitelných téměř 87
let, jistě zhodnotí povolanější, než
jsem já. Rád bych ale na pana doktora
Hlacha zavzpomínal více osobně.
Jméno MUDr. Hlacha jsem poprvé
zaznamenal až v roce 1983, kdy jsem
nastoupil na tehdejší Český ústřední
výbor ČSČK a shodou okolností
jsem dostal přidělenou kancelář, ve
které doktor Hlach po celých deset
let předtím pracoval. To už měl za
sebou 50 let členství v Červeném
kříži a z toho 10 let jako předseda
jeho české organizace. Při studiu
podkladů o ČSČK jsem ve skříních
nacházel koncepty nejrůznějších textů,
které byly hustě popsány a seškrtány
červenou tužkou. To pan předseda

Hlach opravoval podkladové materiály
pracovníků ústředí. Hodně jsem
se tehdy z jeho poznámek naučil
a často jsem se zasmál jeho vtipným
komentářům na okraji. O to víc mne
potěšilo, když o mnoho let později,
kdy už jsme se znali, mně občas
pochválil nějaký můj text otištěný
v našich Novinách Červeného kříže.
MUDr. Hlach měl vynikající cit pro
jazyk, ale byl i velký znalec historie
Červeného kříže. Vzpomínám na jeho
mimořádně čtivý a poučný článek,
který otiskl v časopise Zdraví k 150.
výročí narození zakladatele Červeného
kříže pod názvem Henry Dunant –
bojovník, který mám dodnes schovaný.
Když bylo MUDr. Hlachovi
devadesát, vypravil jsem se za ním,
abych mu popřál hodně zdraví
a vyjádřil svůj respekt a obdiv k jeho
práci pro Červený kříž. Tehdy mi po
příjemném obědě v českobudějovické
hospůdce nabídl tykání. Byla to pro
mne obrovská pocta, kterou jsem
s určitými rozpaky přijal, ale i tak jsem
se snažil tykání vyhýbat. Hlavně jsem
byl rád, že mi tykal pan doktor Hlach.
Od té chvíle byla naše setkání ještě
srdečnější a milejší.

V posledních pěti
letech jsme se s panem
doktorem potkávali většinou
v Praze a vždy to pro mne
byl malý svátek. MUDr. Hlach
byl mimořádně vzdělaný, nesmírně
pracovitý a noblesní člověk, který
měl osobitý humor a to, čemu se říká
zdravý selský rozum. Současně byl
velmi skromný, na nic si nestěžoval
a obtíže, které mu život a vyšší věk
přinášely, bral s humorem.
Útěchou ve smutku z odchodu
MUDr. Miloslav Hlacha nechť nám
je vědomí, že naplnil vrchovatou
měrou čas, který mu byl dán, a my
jsme měli tu čest být jeho
součástí. Zůstává pro
nás všechny - příslušníky
Českého červeného
kříže – inspirativním
a současně
nedostižným
příkladem. My
všichni, kteří jsme ho
měli rádi, na něj nikdy
nezapomeneme. Čest jeho
památce.
Dr. Josef Konečný,
ředitel Úřadu ČČK

AKTUALITY - informace

Slavnostní předání Zlatých křížů
v Hradci Králové
V sobotu 13. května 2017 se v Hradci
Králové konalo slavnostní předání Zlatých
křížů ČČK II. třídy, kterými Český červený
kříž oceňuje humánní přístup těch, kteří svou

krev či její složku darovali bezpříspěvkově již
120 krát.
K slavnostnímu aktu, který se konal
v krásných prostorách kaple Sv. Jana
Nepomuckého bylo pozváno
129 dárců krve z celého
Královehradeckého kraje.
Atmosféru
shromáždění
podtrhly tóny mistrovského
nástroje krnovských varhanářů,
který rozezvučel MgA. Jakub
Stratílek.
Poděkovat dárcům krve přišli
prezident ČČK doc. Marek Jukl,
náměstek primátora Hradce
Králové dr. Jindřich Vedlich
a
zástupkyně
transfúzního
oddělení FN Hradec Králové dr.
Jitka Černohorská.
Doc. Marek Jukl,
prezident ČČK n
2

14.červen - Světový
den dárců krve
Účelem tohoto dne je připomenout
zásluhy dárců krve při záchraně zdraví či
životů spoluobčanů a současně také vyzvat ty,
kteří jsou zdraví, ale krev dosud nedarovali,
aby se dárci krve stali. I v ČR potřeba nových
dárců stále trvá, zejména v místech velkých
nemocnic! Věříme, že lidé nebudou čekat „až
přijde katastrofa“, ale stanou se dárci krve
„právě teď“.;
Úřad ČČK n
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V Praze byly předány Zlaté kříže za 160 darů krve
Zlatými kříži 1.třídy oceňuje ČČK hluboce
humánní přístup těch bezpříspěvkových
dárců krve, kteří darovali svou krev či její
složku již 160 krát.
V pátek 2.června 2017 se v krásných
prostorách barokního Kaiserštejnského paláce konalo slavnostní předávání těchto
vyznamenání první části letošních oceněných,
kterými bylo 102 dárců krve z Čech a Jižní
Moravy, kteří se tak zařadili do rodiny 2.196
nositelů tohoto ocenění v ČR od jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s prezidentem ČČK Markem
Juklem, který je rovněž nositelem Zlatého
kříže, a ředitelem úřadu ČČK Josefem Konečným přišel i Petr Turek, předseda Národní
transfúzní komise MZ ČR a současně zástupce Společnosti transfúzního lékařství ČLS JEP.
Příjemnou atmosféru slavnostního shromáždění vytvořilo vystoupení Daniely Šinkorové.
Zlaté kříže dalším 99 dárcům z Čech a Již-

ní Moravy budou předány 17. června opět
v Praze a třetí část - 252 dárci ze Střední
a Severní Moravy - budou vyznamenáni 14.
října na shromáždění v Ostravě.
V České republice je každodenně třeba
krve či jejích složek od 2.400 dárců. Proto
je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní
si Zlaté kříže plně zaslouží. Věříme také, že
ocenění budou příkladem pro ostatní, kteří
třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát.
Doc. Marek Jukl, prezident ČČK n

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
40 let Dodatkových protokolů
k Ženevským úmluvám - Charty humanity
Dne 8.6.1977 v Ženevě zástupci 109 států
světa – včetně obou tehdejších supervelmocí USA a SSSR a včetně Československa
– konsensuálně přijali texty dvou Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám. Tento
okamžik je pokládán za významný mezník
v kodifikaci mezinárodního humanitárního
práva a oba Protokoly jsou aktuální i dnes,
po čtyřech desítkách let.

kteří dosud krev nedarovali, tzv. prvodárce.
Tvářemi kampaně se letos stali zaměstnanci
Českého rozhlasu, ale nově také ambasadoři
projektu VZPoura úrazům.
Hasiči školili členy humanitárních
jednotek ČČK
Dne 19. a 20. 5. 2017 se v areálu logistiky HZS ČR v Jílovém u Prahy konal výcvik
humanitárních jednotek ČČK a Ústředního
krizového týmu ČČK, kterého se zúčastnilo
33 členů těchto útvarů. Pořadatelem byl odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se Správou
služeb hl. m. Prahy a OS ČČK Praha 1.
Konference Health Care in Danger
Ve dnech 10. - 12. května 2017 se v Olomouci konala konference Olomoucké dny urgentní medicíny, jejíž součástí bylo expertní
setkání věnované projektu Červeného kříže
Zdravotní péče v nebezpečí - Health Care in
Danger. Pořadateli mezinárodní části konfe-

Začal další ročník projektu „Daruj krev
s Českým rozhlasem“
Ve čtvrtek 1. června 2017 odstartoval další ročník projektu „Daruj krev s Českým
rozhlasem“. Cílem akce je šířit povědomí
o dárcovství krve a oslovit především ty,

rence byla Univerzita Palackého v Olomouci
spolu s Českým červeným křížem.
Příručka Mladý zdravotník právě vychází
Mezi výukové pomůcky, které pro mladé
zdravotníky a nejen je Český červený kříž
vydává, patří příručka Mladý zdravotník.
1.6.2017 vychází již ve třetím vydání. Připravili jsme tentokrát přepracovanou a rozšířenou interaktivní verzi, v níž je mnoho
zajímavých informací – nejen o Červeném
kříží a jeho historii, ale také můžete společně
s námi prozkoumat lidské tělo a zjistit, jak
dokonalý „živý stroj“ to je.
ČČK na konferenci Vojenské
zdravotnické služby
Ve dnech 19. - 20. dubna 2017 se ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá konala již

XVII. konference Vojenské zdravotnické služby, které se zúčastnilo více jak 250 přísluš3
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níků zdravotnické služby AČR. Zastoupen
byl i ČČK.
8. květen - Světový den Červeného kříže
a Červeného půlměsíce
Světový den ČK&ČP připadá na 8.květen – den narození zakladatele Červeného
kříže Henri Dunanta. Letos je Světový den
slaven po sedmdesáté, motto je “Kdekoli je
konflikt nebo katastrofa, tam je symbolem
naděje Červený kříž”. V úterý 2. května se
uskutečnilo v Hlavním sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR tradiční
slavnostní shromáždění spojené s oceněním
zasloužilých členů a dobrovolníků ČČK,
laických zachránců života i podporovatelů
ČČK. Záštitu nad oslavami Světového dne
ČK převzal a osobně se zúčastnil předseda
Senátu pan Milan Štěch.
Procter & Gamble a Globus pomohli
dětem v nouzi dotací 1.000.000 Kč
Dne 27. dubna 2017 byla na Úřadě ČČK
vyhodnocena iniciativa „S malou pomocí
k velké radosti“, na které se podílel ČČK
a společnosti Procter & Gamble a Globus.
Díky tomuto projektu dostanou děti žijící se svými rodinami v azylových domech
Českého červeného kříže výrobky P&G,
jako například Ariel, Lenor nebo Jar, a další
produkty či vybavení, které jim vytvoří útulný domov. Celková hodnota podpory činí
1 000 000 Kč.
Magazín mladého zdravotníka vychází
i v r.2017
Výuka první pomoci dětí a mládeže je jednou z tradičních aktivit ČČK. Cílem projektu je nenásilnou formou seznámit děti
s první pomocí a naučit je základní dovednosti. Kdy lépe, než v dětském věku, se
může člověk naučit, že poskytnout první pomoc je normální? Nové číslo magazínu jsme
tentokráte věnovali sportu. Ptáte se proč?
Odpověď je jednoduchá – blíží se léto a kdy
jindy bychom chtěli se zdravým pohybem
začít, než když svíti sluníčko a láká všechny
lenochy ven.
• 7.6.2017-Ženeva/Rusko: Gen. tajemník
MFČK&ČP E. As Sy ukončil dvoudenní návštěvu Moskvy, jejímž cílem bylo
upevnit spolupráci s Ruskem pro zvládání
krizí v zemi, regionu i celém světě. As Sy
jednal s ministrem zahraničí RF S. Lavrovem, min. pro mř. události V. Puchkovem
a nám. min. zdravotnictví D. Kostennikovem. Spolupráce a partnerství se zeměmi
jako Rusko vede k dosažení společného
cíle, kterým je snížení zranitelnosti a lidského utrpení, řekl gen. tajemník Federace. As Sy se rovněž setkal s R. Lukocovou, prezidentkou Ruského ČK. Ocenil

•

•

•

•

•

rozsáhlé humanitární aktivity ve 150leté
historii RČK, při válkách, přírodních katastrofách a pod.
3.6.2017-Ženeva: Na Falklandy přijel
L. Corbaz, kde povede tým MVČK, který
bude identifikovat ostatky dosud neidentifikovaných argentinských vojáků pochovaných zde od války v 80. letech. Smlouvu
o realizaci projektu podepsali 20.12.2016
min. zahraničí Argentiny P.V.Delgado,
Velké Británie Sir A. Duncan a prezident
MVČK P.Maurer. Exhumace budou zahájeny 19.6.2017.
2.6.2017-Izrael a okupovaná území:
Okupace Palestiny již trvá 50 let, je nejdelší vojenskou okupací moderní doby.
MVČK se zabývá humanitárními i právními aspekty izraelské okupace, znovu potvrzuje platnost IV. Ženevské úmluvy na
Západní břeh i Pásmo Gazy.
30.5.2017-Súdán/J. Súdán: Tisíce žen
a dětí prchají z J. Súdánu před násilím
a hrozbou hladomoru. Jen od 1.1.2017 již
překročilo hranici 137.000 osob (za celý
rok 2016: 131.000). Podle Dr. Nafo-Traoré, region. ředitele MFČK&ČP pro Afriku, jsou ve velice špatném stavu, vyčerpaní a traumatizovaní svými zážitky. Od
r. 2013 již z J. Súdánu uprchlo 417.000
lidí. Súdánský ČK poskytl 300.000 potraviny, vodu a zdrav. péči. Federace podpoří
činnost SČP cca 100 mil. Kč.
29.5.2017-Srí Lanka/Ženeva: Srí Lanka
byla zasažena nejhoršími povodněmi za
14 let. Zasaženo bylo > 470.000 lidí, přičemž > 160 zahynulo. Pokračující silné
deště působí rozsáhlé povodně a sesuvy
půdy, zejména na JZ země. V první linii
humanitární reakce jsou příslušníci Srílanského ČK, poskytují první pomoc, pomáhají při sbírání a evakuaci osob, distribuují vodu, potraviny a základní životní
potřeby tisícům postižených.
25.5.2017-Jeruzalém: Již 39 dní trvá kolektivní hladovka Palestinců v izraelských
vězeních. MVČK proto zúčastněné strany
vyzval k nalezení řešení, které by zabránilo
ztrátám na životech či nevratnému poškození zdraví. Lékaři MVČK vězně navštěvují a jejich situaci sledují, uvedl dr Salazar, vedoucí zdravotnického odd. MVČK
v Izraeli a na okupovaných územích.

• 25.5.2017-Sýrie/Ženeva: Prezident
MVČK P. Maurer ukončil již pátou pracovní návštěvu Sýrie. Jak uvedl, těchto
šest let je příliš dlouhých šest let. Ocenil

sice zlepšení dostupnosti pomoci, kterého
bylo dosaženo dialogem s bojujícími stranami, konstatoval však, že humanitární
situace se stále zhoršuje.
• 19.5.2017-Čína/Ženeva: V Pekingu byla
zahájena dvoudenní konference u příležitosti 40. výročí přijetí dodatkových
protokolů k Ženevským úmluvám. Konferenci pořádají společně MVČK, Čínská
národní komise pro MHP a Čínská akademie společenských věd. Účastní se 100
posluchačů - vládní experti, zákonodárci,
studenti, příslušníci čínské armády,
akademici a MVČK. Jak řekl Y.Sandoz,
čestný člen MVČK a bývalý dlouholetý ředitel MVČK pro právo a doktrínu,
Protokoly byly přelomem v regulaci válek
a pravidla v nich obsažená jsou plně relevantní i dnes, ačkoli vznikla i pravidla
nová a konflikty se vyvíjejí.
• 19.5.2017-Somálsko: Centrum pro
podvyživené děti v Baidoa podporovaném MVČK letos zaznamenává více než
dvojnásobný počet pacientů než před rokem. Podle D. Stillharta, ředitele operací
MVČK, je dobrou zprávou, že pomoc je
dostupná, tou špatnou, že potřeby jsou
mnohem vyšší. Centra MVČK a Somálského ČP pro léčbu podvýživy dětí do
5 let přijala za leden až duben letošního
roku 12.710 pacientů proti 7.086 za stejné období 2016. Celkem je v Somálsku
na 360.000 akutně podvyživených dětí.
• 19.5.2017-Mexiko/Ženeva: Generální
tajemník MFČK&ČP E. As Sy na setkání
expertů 5. globální platformy pro snížení rizika katastrof. Potřeby zasažených
katastrofami rychle překonávají dostupné zdroje pro realizaci pomoci. Hnutí
ČK&ČP proto volá po „novém přístupu“ k humanitárním akcím - zvýšením
odolnosti populace a posílením místních
humanitárních aktérů. Podle As nelze čekat až na okamžiky, kdy lidé opravdu trpí
hladem nebo kdy bouře či povodně skutečně udeří. Naopak, na rizika je třeba být
adekvátně připraven.
>>> Pokračování na straně 5
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• 17.5.2017-Jemen: 14.000 nemocných
cholerou je hlášeno z Jemenu, podle MVČK od 27.4. zemřelo přes 180.
Deště a neodvážený odpad zvyšuje spolu
s nedostatečnou osobní hygienou riziko
infekce. MVČK v 7 provinciích distribuuje infuze, přípravky orální rehydratace a tablety pro dezinfekci vody - v uplynulých 7 dnech to bylo 15.000 infuzí,
25.000 balení pro orální rehydrataci, což
postačí pro 1.000 těžkých a 2.000 méně
závažných případů cholery. Lidem je
dále distribuováno mýdlo a prostředky
osobní hygieny. 30. 4. bylo do Saná dopraveno 83 tun zdravotnického materiálu, ten je ovšem určen i pro péči o oběti
konfliktu.
• 12.5.2017-Ženeva: 31 výjimečných zdravotních sester z 22 zemí převzalo Medaili
Florence Nightingalové - nejvyšší ocenění
Červeného kříže určené těm, které prokázaly mimořádnou odvahu a obětavost při
pomoci obětem válek či přírodních katastrof; určeno je též průkopníkům v oblasti
veřejného zdraví a vzdělávání sester.
• 12.5.2017-Čína: Prezident MVČK
P. Maurer zahájil na pozvání vlády ČLR
třídenní návštěvu Číny, kde se zúčastní jednání Fóra Nové hedvábné stezky.
P.Maurer uvedl, že ve 40 státech kolem
hedvábné stezky má MVČK rozsáhlé
dlouhodobé humanitární operace, proto
může Fóru pro mezinárodní spolupráci
přinést významný příspěvek, a to posílením partnerství s čínskou vládou a spoluprací s Čínským červeným křížem v této
oblasti. V diskusi na Fóru prezident Maurer zdůrazní, že poskytování neutrální,
nestranné a nezávislé humanitární pomoci v situacích protrahovaných konfliktů
a situacích násilí vytváří prostředí vedoucí
k rozvoji.
• 10.5.2017-Mozambik: Boje v Mozambiku vyhnaly z domovů cca 100 tis. osob.
MVČK vyjednal s vládou i povstalci od
ledna přístup přímo ke komunitám v boji
zasažených oblastech. Je zde jedinou mezinárodní humanitární organizací. Již
40.000 nejzranitelnějším poskytl základ-
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ní životní a hygienické potřeby. Opravil
čerpadla a zajišťuje 40.000 lidem pitnou
vodu, školí v údržbě vodovodů. Zajišťuje zdravotní služby v těžko dostupných oblastech zasažených boji, znovu
zprovoznil a vybavil např. 4 zdravotní
střediska a školí místní zdravotníky. Je
v kontaktu s ozbrojenými silami a školí
je v MHP. Podporuje činnost Mozambického ČK. Rozsah pomoci MVČK je cca
191 mil. Kč.
10.5.2017-Indie: V Díllí uspořádal
MVČK spolu s indickou armádou seminář, kterého se zúčastnilo 41 důstojníků
pěti kontinentů. Seminář byl zaměřen
na znovupotvrzení důležitosti integrace
ochrany civilistů do misí OSN na
udržení míru.
8.5.2017-Ženeva/Svět:
Prezidenti
MVČK a MF ČK&ČP vydali u příležitosti Světového dne ČK&ČP společné
prohlášení. Mj. konstatují, že svět nemohou změnit samy organizace, ale mohou
tak učinit lidé, kteří se pro myšlenku humanity spojují. Poděkování zaslouží miliony členů, zaměstnanců a dobrovolníků
ČK&ČP v celém světě, kteří se snaží naplnit humanitární potřeby lidí.
2.5.2017-Izrael a okupovaná území:
MVČK organizuje již od r.1968 návštěvy
palestinských rodin u jejich členů
zadržovaných izraelskými úřady. Rodiny
žijí v Pásmu Gaza, Západním břehu Jordánu, Jeruzalémě a okupovaných Golanech. Věznice jsou však na území státu
Izrael, nikoli uvnitř okupovaných území,
což odporuje IV. Ženevské úmluvě.
25.4.2017-Etiopie: V rámci šíření mezinárodního humanitárního práva proběhl
v etiopském parlamentu seminář pořádaný MVČK a Etiopským ČK pro poslance a představitele parlamentu. Cílem
je zlepšit úroveň implementace závazků
z MHP. P. Woldesenbet, předseda výboru
pro právo, spravedlnost a administrativu
ujistil o důležitosti semináře pro tvorbu
etiopských zákonů.
25.4.2017-Jemen: 70% populace dle R.
Mardiniho, ředitele MVČK pro Střední
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Východ, potřebuje humanitární pomoc.
V zemi funguje jen 45% zdravotnických. zařízení. Problémem jsou restrikce
na dovoz některého zboží vč. léčiv. Lidé
strádají nejen boji, ale i nemocemi. Dále
je země ohrožena hladomorem. Situace
se dle MVČK rychle zhoršuje, MVČK
zvýšil letošní rozpočet pro Jemen na
2,25 mld. Kč.
24.4.2017-Nagasaki/Ženeva: Viceprezidenta MVČK Ch.Beerli vyzývá k podpoře pozice ČK&ČP k zákazu jaderných
zbraní - jednání o příslušné smlouvě
začala. Jde o historický moment. ČR se
zatím k tomuto procesu staví odmítavě,
většina států přijetí smlouvy podporuje.
23.4.2017-Libanon: Stále je pohřešováno
několik tisíc osob v důsledku války v Libanonu v letech 1975-90. Nyní byl přijat
zákon, který rodinám umožní získat informace o jejich blízkých.
20.4.2017-Irák: Přehled pomoci MVČK
během bitvy o Mosul: 112.000 osob má
zajištěn přístup k pitné vodě / 230.000
osob dostalo potravinové balíky - kryjí
potřeby 1 rodiny na 6 měsíců / 135.000
osob dostalo základní domácí potřeby /
441.000 osobám se dostalo zdrav. péče
/ 42.000 zadržených bylo navštíveno ve
vězení, což jim zaručuje přijatelné životní podmínky.
19.4.2017-Keňa: V J.Súdánu vyhlásila
OSN hladomor, ale hlad ohrožuje i Etiopii či Keňu. V Keni dlouho nepršelo,
Červený kříž distribuoval 7.000 domácností potravinovou pomoc. Celkem je
zde hladem ohroženo 14.000 rodin.
14.4.2017-Praha: Dne 14. dubna 2017
se uskutečnilo zasedání Národní skupiny
pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). NS MHP
diskutovala čtyřletý akční plán skupiny
k plnění závazků přijatých v podobě rezolucí a čestných závazků ČR i EU na
32. Mezinárodní konferenci Červeného
kříže a Červeného půlměsíce v prosinci
2015.
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl n

Z činnosti os ččk

Studium pro asistenty pedagoga
Již druhým rokem pořádá karlovarský
Červený kříž kvalifikační kurzy Studium
pro asistenty pedagoga. Absolventi kurzu se jako pomocníci učitelů mohou významně podílet na vzdělávacím procesu
nejen ve škole, ale i v oblasti mimoškolní
výchovy.

Kurz je určen pro všechny asistenty pedagoga (MŠ, ZŠ, SŠ), kteří dosud nemají
požadovanou kvalifikaci, pro naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a o změně vyhlášky Sb.
zákonů 317/2005., ale i pro ostatní zájemce
o tuto zajímavou práci. Během 120 vyučovacích hodin (80 hodin je přímá výuka a
5

40 hodin pedagogická praxe) získají znalosti
a dovednosti z oblasti pedagogických věd,
psychologie, řešení výchovných a vzdělávacích situací a základů první pomoci.
Našimi kurzy už úspěšně prošlo více než
170 lidí. Nesmírně si vážíme přízně jak všech
účastníků i lektorů, kteří s námi během kurzů
spolupracovali, tak školských zařízení, která
k nám opakovaně vysílají své pracovníky.
Ing. Michaela Sládková, OS ČČK K. Vary n
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Dětské dopravní hřiště v Kroměříži
Kroměřížské Dětské dopravní hřiště,
které provozuje Oblastní spolek Českého
červeného kříže Kroměříž, se probudilo ze
zimního spánku a opět slouží široké veřejnosti. Dne 3. 4. 2017, začala na dopravním
hřišti jarní sezóna 2017. Již první den se rozjela na plné obrátky dopolední výuka žáků
ZŠ čtvrtých ročníků. Ti úspěšní završí své

celoroční snažení tím, že obdrží cyklistický
průkaz. Odpoledne přichází trénovat silniční provoz školní družiny. Po jejich odchodu
je dopravní hřiště otevřeno veřejnosti. Středa, pátek, neděle 15-18 hod. a sobota 9-12
hod. Vstup je zdarma, za své děti odpovídají
rodiče a dbají na to, aby jezdily dle pravidel
silničního provozu. Pokud nemáte své kolo

Den záchranářů Ústeckého kraje 2017
Podruhé v devítileté historii akce se hostování Dne záchranářů Ústeckého kraje opět
ujalo město Louny. Své role jsme se zhostili
znovu na výbornou. V sobotu 3. června 2017
navštívily lounské Výstaviště tisíce návštěvníků, teplé slunečné počasí akci takového rozsahu opravdu přálo. Generálním partnerem
celé akce byla společnost Net4Gas a na pro-

gramu se s celou řadou ukázek a atrakcí, opět
podílela Policie ČR, Sdružení dobrovolných
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičský
záchranný sbor, Hasičská vzájemná pojišťovna, Záchranná služba Ústeckého kraje,
Povodí Ohře, Armáda ČR, Besip a mnoho
dalších. Jedním ze spoluorganizátorů byl
i náš OS ČČK Louny. Náš stánek byl umístěn při hlavní cestě k pavilonu A, kde jsme
ředitelkou ÚOS paní M. Horovou a dalšími
pomocnicemi z řad členů ČČK představily
činnost našeho oblastního spolku, maskovaly
poranění, předvedly ukázky kardiopulmonální resuscitace a s úsměvem rozdávaly letáčky
ČČK a Ústeckého kraje i drobné dárečky
dětem a dospělým, kteří se nechali namaskovat. Poranění bylo namaskováno mnoho, šlo

o stovky dětí a dospělých, zájem byl opravdu
veliký! Návštěvníci mohli shlédnout např.
vyzvednutí nevybuchlé munice z řeky Ohře,
ukázky lezecké techniky a ukázky speciálního
řezacího zařízení Cobra, záchranu osoby ze
stromu, likvidaci hořícího oleje, vyproštění
osob z havarovaného vozu a mnoho dalších.
Fronty se stály u simulátorů u stánku BESIP
a ve velké míře právě
u stánku OS ČČK
Louny. Nechybělo
ani sportovní vyžití
pro děti, připraveno bylo několik
stanovišť s atletickými disciplínami
a zájemci mohli
také získat podpis
oštěpařky Barbory
Špotákové. Krátce
po poledni patřilo slovo hejtmanu Ústeckého
kraje panu Oldřichu Bubeníčkovi, který do
rukou vedoucích představitelů Policie ČR,
profesionálních i dobrovolných hasičů předal darovací šeky s celkovou částkou téměř
10 milionů Kč a do rukou ředitelky Úřadu
Oblastního spolku ČČK Louny paní Miloslavy Horové a zdravotní sestry Lenky Vackové vybavený záchranářský batoh. Na úplný
závěr celého dne dobrovolní hasiči z Černčic
v historických kostýmech hasili opravdový
požár, maketu města Louny. Jednalo se o připomínku 500. výročí od vypálení historické
části města a touto ukázkou provázel starosta
města Loun pan Radovan Šabata.
Lenka Vacková- zdravotní sestra ČČK n
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a cyklistickou přilbu lze si je zde zapůjčit.
Kroměřížské Dětské dopravní kříště navštěvuje stále více zájemců. V letošní jarní sezóně 2017 přijde v dopolední výuce cca 900
žáků ZŠ a 200 dětí z MŠ. Odpoledne 950
žáků ze školních družin. Návštěvnost veřejnosti početně velmi narůstá. Nejvíce je obsazena
neděle. Pohybuje se zde při ideálním počasí až
50 účastníků.
Radovan Stratil,
učitel dopravní výuky, OS ČČK Kroměříž n

Den rodin 2017
Dne 13.5.2017 se uskutečnil mezinárodní Den rodin. V Karlových Varech se akce konala ve volnočasovém
sportovním areálu Rolava. OS ČČK
Karlovy Vary měl poskytnutý stánek
od Magistrátu města Karlovy Vary, ve
kterém jsme prezentovali svoji činnost,
konkrétně jsme se zaměřili na současné
aktivity ČČK a praktickou ukázku první pomoci. Největší atrakcí byly ,,opilecké“ brýle, kdy si návštěvníci mohli
vyzkoušet chůzi s brýlemi, které navozují podnapilý stav. Nechyběli taktéž
členové Klubu bezpříspěvkových dárců
krve, kteří prezentovali a propagovali
návštěvníkům nutnost bezpříspěvkového dárcovství. Návštěvníci z řad dětí
obdrželi soutěžní otázky a za správné
zodpovězení je čekala malá odměna.
Děkujeme všem za povedenou akci.
Bc. Jan Chylo,
předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary n
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Z činnosti MS ČČK Novosedlice, Dubí a Proboštov
Okresní studijní středisko
OS ČČK Teplice 2017

Pálení čarodějnic 2017

Pětidenního studijního střediska v opárenském údolí se zúčastnilo 21 dětí. Po příjezdu jsme se šli projít do přírody a večer
jsme soutěžili v X-boji, kde Vám musí přát
štěstí, abyste vyhráli. Druhý den jsme měli
na programu anatomii, třídění raněných
osob, volání ZZS, obvazovou techniku
a velikonoční kvíz s patnácti otázkami, tématicky zaměřenými na první pomoc nebo
Velikonoce. Další den ráno nás čekala resuscitace a bezvědomí, odpoledne jsme se,
za doprovodu krásného počasí, prošli na
Lovoš a večer jsme se učili transport. V sobotu jsme probrali úrazové a neúrazové stavy a dělali jsme závěrečné zkoušky, kterými
každý bez výjimky prošel a měli jsme cvičení s namaskovanými figuranty a simulovaným požárem. Večer nás čekala diskotéka. V neděli jsme si zabalili věci, chlapci si
upletli pomlázky, děvčata obarvila vajíčka,
vyhodnotili jsme si celé studijní středisko

Pálení čarodějnic v Dubí - 29.4. tento
rok jsme se poprvé zúčastnili pálení čarodějnic v Dubí
s naším stánkem ČČK,
kde jste předváděli ukázky
první pomoci a předávali
lidem informace o červeném kříži.
Resuscitovat
na „andule“
si vyzkoušelo
více jak sto
lidí a podobný počet si
napsalo test
první pomoci, kde zúčastnění mohli získat odměny, musím říci, že děti měly znalosti v poskytování
první pomoci dokonce větší než osoby vlast-

a nakonec, když si pro děti již začali přijíždět rodiče, udělali jsme rozlučkové kolečko
a žádné oko nezůstalo suché. Celé studijní
středisko se povedlo bez problémů a opravdových zranění.
Jiří Herlitze předseda MS ČČK NDP n

nící řidičský průkaz, což je zarážející, když
je k získání řidičského průkazu nutnost mít
znalost první pomoci. Na akci jsme byli do
18:00.
30.4. 2017 jsme v podobném duchu měli
stánek v Novosedlicích, kde si testy i resusci-

Krajská Soutěž mladých zdravotníků ČČK
Dne 26. května 2017 se konala Soutěž v první pomoci pod záštitou náměstka
hejtmana pro zdravotnictví MUDr. Přemysla Sobotky a primátora statutárního města
Jablonec nad Nisou ing. Petra Beitla.
Město Jablonec nad Nisou zaplavili ranění a také mladí zdravotníci. Sjeli se hned
ze dvou krajů a to Libereckého a Ústeckého. Přijeli vítězové kol oblastních a zápolili
o první místo a postup na republikové kolo,
které proběhne 16. – 18. 6. 2017 v Havlíčkově Brodě.

„Na pěti soutěžních stanovištích první
pomoci se hrálo o body a na děti čekaly
situace, které by možná nezvládli ani dospělí.“ řekla hlavní rozhodčí soutěže Bc.
Michaela Endrlová.
Kromě dovednostních praktik jako je obvazová technika a transport děti čekala otrava
oxidem uhelnatým, anafylaktický šok a krvácející tržně zhmožděná rána na stehně.
Do Havlíčkova Brodu pojede za I. stupeň družstvo ZŠ Masarykovy Litoměřice,
pod velením Anežky Hrubé a za II. stupeň
7

taci vyzkoušelo mnohem více lidí. Zde jsme
dokonce zajišťovali zdravotní dozor, až na
pár menších úrazů jsme nemuseli zasahovat.
Tento víkend jsme si moc užili, na stánku
vypomáhali členové a děti z MS ČČK NDP
a mnohokrát jim za jejich pomoc děkuji.
Jiří Herlitze předseda MS ČČK NDP n

Děti z MS ČČK NDP
vyhrály první místo na okresní soutěži mladých zdravotníků a míří na krajské kolo
10.5. 2017 proběhla na ZŠ Bílá cesta
okresní soutěž mladých zdravotníků. Celkem 12 týmů dětí z prvního stupně se setkalo v klání o postup do krajského kola.
Naše družstvo MS ČČK NDP předvádělo
už od začátku velmi dobrý výkon a ztrácelo minimum bodů. Děti prokázaly skvělé
znalosti získané na kroužku první pomoci, který pravidelně navštěvují. Náskok na
prvním místě již neztratily. Tímto chceme
našim zástupcům, Antonínovi Podzemskému, Kateřině Říhové, Janu Eisovi, Richardu
Pánkovi a Marii Tomášové, moc poděkovat
za předvedené výkony.
Jiří Michal MS ČČK NDP n

Masarykova ZŠ a OA Tanvald pod velením
Daniely Jarolímkové.
Kateřina Havlová, ředitelka úřadu
OS ČČK Jablonec n. Nisou n
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Prachatické Dny zdraví spolupořádal i oblastní spolek ČČK
Také v letošním dubnu spojili síly zástupci Města Prachatice a neziskového i podnikatelského sektoru a připravili pro veřejnost
cyklus aktivit pro veřejnost, který zahrnoval
sport i vzdělávací semináře. Oblastní spolek
ČČK Prachatice se podílel na realizaci šesti
z nich, členové ČČK byli lektory i účastníky.
S poradkyní pro pozůstalé a členkou
ČČK Magdou Kümmelovou jsme mluvili
o provázení umírajících, tzv. „andělských
dětech,“ péči o pozůstalé, o možnostech sociálních služeb, jež lze využít.

Zvládání stresu a konfliktů běžného dne
jsme se věnovali s Ivanou Bečvářovou, kdy
jsme si i v praxi vyzkoušeli autogenní trénink a nevynechali jsme ani asertivitu. Zvládání náročných životních situací bylo tématem semináře Květy Kadlecové, kde jsme se
pro změnu zaměřili na události přicházející
„nenadále a shůry“ a na možnosti psychické
hygieny a terapie.
V pořadí čtvrtý seminář se zaměřil na
Alzheimerovou chorobu v rodině, Andrea
Tajanovská nás seznámila i s příčinami
vzniku demence nejen
v seniorském věku, ale
i s tzv. digitální demencí. Na vlastní kůži jsme
si vyzkoušeli různé neduhy stáří či tělesného
postižení díky gerontooblekům, speciálním
brýlím a „parkinsonovským“ rukavicím.

Studentské krvebraní 2017 - závěr
13. února 2017 odstartoval Oblastní
spolek ČČK České Budějovice spolu
s partnery – Nemocnicí ČB, a.s. a organizačním týmem budějovického Majálesu – již 5. ročník úspěšného náboru mladých dárců krve s názvem „Studentské
krvebraní“, který skončil po volbě krále
Majálesu v pátek 26. května. Letos díky
této akci přibylo do registru dárců krve
Transfúzního oddělení Nemocnice ČB,
a.s. 249 prvodárců krve z řad studentů, za uplynulých 5 let trvání Krvebraní
pak je jich úctyhodných 1.242, což je
všemi zainteresovanými dobře přijato.
Záštitu nad Krvebraním měla tradičně

1. náměstkyně nyní hejtmanka 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 propagaci na vysokých i středních školách
a TS v kraji si noví dárci krve od února
do května 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.

Navazující seminář byl pro změnu zaměřen na práci s dětmi v náročných životních situacích, psycholog Hasičského záchranného sboru Tomáš Adámek přiblížil
konkrétní příběhy díky kazuistikám ze své
praxe.
Závěrečný seminář pak patřil první pomoci, instruktorka ČČK Petra Šrámková
nás naučila, jak pomáhat a nepotřebovat pomoc. Prakticky jsme si vyzkoušeli základní
postupy při život ohrožujících stavech a nezapomněli ani na to, jak je důležité zohlednit
u zasaženého nejen jeho zdravotní, ale i psychický stav.
Text a foto: Zuzana Pelikánová,
ředitelka ÚOS ČČK Prachatice n

Pobyt na Sepetné
Tak se rok s rokem sešel a my jsme opět podnikli s ČČK Kroměříž již druhý pobyt na Sepetné. Vyjeli jsme všichni s obavami, že počasí
není nic moc, ale přes to všechno jsme se těšili.
Na kamarády, na jiný vzduch, na vycházky, na
bazén, na welnes, na ranní cvičení, na bowling,
prostě na celý týden. Vyšlo nám všechno, výstup
na Lysou horu, výšlap do stylové hospůdky ke
Zbujovi, návštěva závodu Marlenka, ukázky šití

Vylosovaní výherci 2017:
1. cena - Vojtěch Lapáček z ČB
- hodnota 4.000,-Kč
2. cena - Nela Helešicová z Vodňan
- hodnota 3.000,-Kč
3. cena - Tereza Vodičková z Jarošova
nad Než. (foto) hodnota 2.000,-Kč
Organizační tým děkuje všem spolupracovníkům i sponzorům, novým dárcům za dar krve a blahopřeje výhercům
ankety.
Hana Vacovská,
ředitelka Úřadu OS ČČK, České Budějovice n

patchworkovou technikou i s vlastním přičiněním. Někteří poprvé zkusili i ubrouskovou techniku a dopoledne nám uteklo jako voda. Celý
týden proběhl v pohodě a spokojenosti. Penzion
Sluníčko byl opravdu sluníčko s dobrým jídlem,
čistotou a s úsměvy celého personálu. Načerpali
jsme síly a energii do dalších dnů a spokojení se
vraceli domů. Děkujeme všem organizátorkám
ČČK a už se těšíme zase za rok.
Naděžda Součková n
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Volební Shromáždění delegátů ČČK
Ve dnech 27. – 28. května 2017 se sešli
v Pardubicích delegáti volebního Shromáždění delegátů ČČK, kteří vyslechli,
projednali a schválili: zprávu o stavu Společnosti ČČK, výsledky činnosti ČČK za rok
2016, zprávy o činnosti kolektivních členů
ČČK, výsledky hospodaření ČČK za rok
2016, rozpočet ČČK na rok 2017, zprávu
Dozorčí rady ČČK, plán činnosti ČČK na
rok 2017 a úpravu Stanov ČČK.
SD ČČK zvolilo:
Výkonnou radu ČČK: Doc. Marka Jukla,
Bc. Jitku Fikarovou, Bc. Lenku Klimentovou, Mgr. Janu Majrichovou, JUDr. Miladu
Němčíkovou, Ing. Vratislava Příhodu, Daniela Rothera, Mgr. Igora Sackého a PhDr.
Tibora Slažanského.
Dozorčí radu ČČK: Ing. Jaroslavu Vlčkovou – předsedkyní DR, Mgr. Jana Panochu – místopředsedou, Mgr. Ludmilu
Burdovou, Jaroslavu Doleželovou a Annu
Vařákovou.
Prezidentem ČČK byl zvolen Doc.
RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
Shromáždění delegátů předcházela zasedání Komor ČČK, na nichž byli zvoleni
předsedové Komor ČČK a současně viceprezidenti ČČK: dne 8. 4. 2017 na Moravskoslezské komoře ČČK byl zvolen MUDr.
Petr Vlk a dne 22. 4. 2017 na České komoře
ČČK byl zvolen Ing. Martin Srb, Ph.D.

Doc. Marek Jukl,
prezident ČČK

MUDr. Petr Vlk
viceprezident ČČK

Ing. Martin Srb, Ph.D.
viceprezident ČČK

Ing. Jaroslava Vlčková
předsedkyně DR ČČK

Stručně ze zprávy o stavu
Společnosti ČČK
Stav společnosti Český červený kříž je určován dvěma hlavními hledisky, tak jako je tomu
u každé ze 190 národních společností Hnutí
ČK&ČP ve světě. Tím prvním hlediskem je
rovina mezinárodní, tím druhým pak rovina
národní. Tyto dvě roviny ale od sebe nejsou
odděleny, naopak – vzájemně se ovlivňují:

Mezinárodní ukotvení národní společnosti
určuje základní pravidla a postupy činnosti a uspořádání národních společností, jak to
vyjadřují Základní principy ČK&ČP, Statut
Mezinárodního ČK, řada rezolucí mezinárodních konferencí ČK&ČP i například vzorové
stanovy. Národní úroveň činnosti a fungování
národních společností určuje globální humanitární potenciál Mezinárodního hnutí ČK&ČP,
kterému v duchu principu Světovosti poskytují
národní společnosti pomoc a podporu.

Mezinárodní rovina činností
Tři významné skutečnosti z uplynulého
volebního období.

32. Mezinárodní konference ČK&ČP se

sešla v Ženevě v závěru roku 2015. Mezinárodní konference je unikátním mezinárodním
orgánem, neboť se zde schází celé mezinárodní společenství představované vládními delegacemi států – smluvních stran Ženevských
úmluv se zástupci celé rodiny ČK&ČP. Právě
účast států je tím, co závěry Konferencí oficializuje. Konference zformulovala Vizi Mezinárodního hnutí ČK&ČP a formulovala také
tři klíčová témata: Předcházení násilí a odezva na ně; Ochrana a přístup k humanitární
pomoci a službám a Snížení hrozby katastrof
a zvýšení odolnosti.
Podle zjištění MF ČK&ČP se v uplynulé
dekádě počet lidí vyžadujících humanitární
pomoc při přírodních katastrofách ztrojnásobil, ale náklady se zvýšily šestinásobně;
nelze stále postupovat stejně, musí se zvýšit
odolnost lidí vůči těmto hrozbám.
Součástí Konference bylo i přijetí závazků
jednotlivých zemí, tedy i vlády ČR. Tři ze
čtyř se přitom týkají spolupráce s ČČK:
1. Česká republika ve spolupráci s Českým červeným křížem bude dále rozvíjet šíření znalostí mezinárodního humanitárního
práva rovněž v rámci státní správy, v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech České republiky, ve složkách integrovaného záchranného systému a zejména též ve školách
a na univerzitách.
2. Česká republika bude podporovat rozvoj role Českého červeného kříže jako pomocné organizace veřejné správy a zlepšovat
podmínky pro plnění jeho úkolů, včetně
posílení jeho role pomocné zdravotnické
služby ozbrojených sil.
3. Česká republika ve spolupráci s Českým červeným křížem bude edukací obyvatelstva zvyšovat odolnost obyvatel a jejich
připravenost v případě katastrof.
Je třeba, abychom byli schopni být důvěryhodným a spolupráce schopným partnerem pro plnění těchto závazků.

Výročí Mezinárodního ČK

První z výročí není první jen chronologicky, ale i významem – právě před 155 lety byla
vydána kniha H. Dunanta Vzpomínka na
Solferino, která byla tím, co spolu s úsilím
Dunanta a jeho spolupracovníků pohnulo
tehdejší mezinárodní společenství k založení
naší organizace v roce 1863 a k přijetí první z Ženevských úmluv (1864), tedy k položení oněch dvou základních kamenů, na
nichž všechny složky Mezinárodního hnutí
ČK&ČP ve světě společně se státy – smluvními stranami Žen. úmluv, staví pomyslnou
stavbu Humanity, most, po němž mohou
bezpečně přejít ti, které ohrožují války, katastrofy, nouze či jakékoli další formy utrpení.
Ke druhé událostí, již si letos připomínáme, došlo právě před 100 lety - v roce 1917
- byla udělena Mezinárodnímu výboru Červeného kříže Nobelova cena za mír, která se
uděluje od roku 1901 a s Červeným křížem
je celkem spojena 4x – krom roku 1917 jde
také o léta 1901, 1944 a 1963.
Posledním je 40. výročí přijetí dvou
Dodatkových protokolů k Ženevským
úmluvám. Ženevské úmluvy jsou pojmem
ve spojitosti s ČK i v něm samotném skloňovány velmi často. Zapomínat bychom neměli však ani na dodatkové protokoly, které
jsou – jak z pohledu postavení ČK, tak z pohledu rozvoje MHP, minimálně stejně důležité. Konkrétně pokud jde o poskytování
zdravotní péče civilistům, ochranu civilních
zdravotnických zařízení, ochranu civilistů
před útokem a jeho následky nebo oprávnění národních společností [podrobně jsme
o Dodatkových protokolech psali v Novinách ČČK č.1/2017].

Pomoc ČČK v rámci Mezinárodního ČK

Předělem mezi mezinárodní a čistě národní částí Zprávy o stavu ČČK je i to, jak
ČČK konkrétně naplnil své zapojení do
Hnutí ČK&ČP svou pomocí jeho složkám.
Zde jsme v uplynulém období byli úspěšní. V prvé řadě jsme pokračovali v pomoci
obětem ukrajinského konfliktu. Naše pomoc představovala dodávky vozidel a materiálu pro mobilní týmy Ukrajinského ČK,
které působí v místech zasažených nebo
ohrožených boji, kde se klasický systém
zdravotní péče zhroutil. Ukrajinský ČK si
naší pomoci velmi váží a opakovaně nám za
ni projevuje svůj vděk.
Další významnou aktivitou byla pomoc
obětem zemětřesení v Nepálu. Zde jsme
byli první humanitární organizací z ČR,
která na místě pomáhala bezprostředně po
zemětřesení. Dodávali jsme zdravotnický
materiál a léčiva přímo do jednotlivých vytypovaných nemocnic. Naším partnerem
byla opět národní společnost ČK – Nepálský ČK.

Noviny Červeného kříže
Nejvýznamnější je pomoc do srdce těžce zkoušené Sýrie, kde především Syrský
arabský ČP poskytuje pomoc více než 3 milionům lidí každý měsíc a činí tak téměř na
celém území Sýrie, bez ohledu na to, kdo tu
jeho kterou část kontroluje. Krom dosavadní finanční pomoci se nám v loňském roce
podařilo realizovat celkem pět letů obsahujících humanitární a především zdravotnický
materiál a přístroje. Tato pomoc byla první
pomocí ze zemí EU od r. 2011 a krom věcného měla význam symbolický – symbolu
toho, že svět na trpící syrský lid nezapomíná, a bylo pro nás velkou ctí pomoc v Damašku předat do rukou prezidenta SARC.

Národní rovina činnosti ČČK
Měřeno čísly je rozsah naší činnosti nepochybně velký – každoročně desítky tisíc
vyškolených v první pomoci, desítky tisíc
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oceněných dárců krve, tisíce zdravotnických
asistencí, tisíce příjemců našich sociálních
služeb, desítky našich zdravotnických a sociálních zařízení a tak bych mohl pokračovat.
I lidské zdroje představující téměř dvě desítky tisíc členů a dobrovolníků či sedm set
zaměstnanců nás činí srovnatelnými např.
s AČR a převyšují kapacity ostatních humanitárních organizací. Klademe-li si otázku, zda s lidmi a prostředky, které máme,
nemůžeme docílit výsledků lepších, pak lze
říci, že náš potenciál není plně využit, zlepšit je třeba vertikální i horizontální spolupráci. Právě dobrovolná práce našich členů
a dobrovolníků, je alfou a omegou existence
Červeného kříže. To byla základní myšlenka
jeho zakladatelů, to představuje onu přidanou hodnotu proti organizacím působících
čistě na bázi zaměstnanců. Činnosti typické
pro ČČK jsou zejména v oblasti sociálních

služeb, ve výuce první pomoci, připravenosti
na katastrofy, propagaci BDK a šíření MHP.
Český červený kříž, jako jediná
humanitární organizace v ČR s opravdu
celoplošnou působností, jako jediná
humanitární organizace mající zakotvení ve
zvláštním zákoně, jako jediná organizace,
k jejíž podpoře se stát opakovaně zavazuje
na mezinárodním fóru, rozvíjí již desítky
let své obecně prospěšné programy. Rozvíjí
je díky svým členům, zaměstnancům, svým
dobrovolníkům. Rozvíjí je díky podpoře
dárců, veřejnosti, úřadů či jiných institucí.
Rozvíjí je díky všem těm, kteří chápou smysl
pomoci člověka člověku.
My všichni v ČČK musíme učinit to nejlepší, co může prospět Českému červenému
kříži, co může prospět těm, kteří by se bez
naší pomoci neobešli.
Doc. Marek Jukl, prezident ČČK n

okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Mezinárodní festival dětských pěveckých
souborů pomáhá léčebně v Bukovanech
Mnohdy se kolem nás dějí drobné události. Jsou téměř nepovšimnuty. Přitom přinášejí radost a užitek.
A nejde přitom o náhlé hnutí mysli, udělat
dobrý skutek pro někoho jiného. Bezesporu mezi takové patří setkání dětí. Ano – je
jich mnoho a konají se s ušlechtilými cíli
děti a mládež obohatit, dát prostor k přirozenému projevu a využít tak dobře volný
čas. Tomu všemu odpovídá již 26. ročník
Mezinárodního festivalu dětských pěveckých souborů. Koná se vždy v dubnu na
„Střední škole při velvyslanectví Ruské federace“ v České republice. Tak tedy, letos

5. dubna se sešlo ve velkém sále školy několik stovek dětí a dospělých. Vystoupilo
šest souborů. Vedle dětí z uvedené Ruské
střední školy to byly mladí Bulhaři, děti navštěvující Rakouské, Francouzské a anglické
lyceum a soubor dětí ze základní umělecké

školy z Příbrami. Repertoár je vždy milým
překvapením. Něco tradic a něco moderny.
Někteří prezentovali svou národní kulturu
a jiní se rozběhly po světě. Jen pro informaci, Ruská střední škola při velvyslanectví
Ruské federace je k dispozici dětem diplomatů a pracovníkům firem v ČR a obdobně
je tomu i v uvedených lyceích. Obecenstvo
bylo vnímavé a umělo dát najevo svou radost a potěšení ze zpěvu dětí.
Sbormistři si vždy připraví nějaké překvapení. A proč to všechno? Ukázat se. Předvést
se. Avšak nejen to. Výtěžek ze vstupného
je za posledních deset let vždy předán do
Dětské odborné léčebny Ch. G. Masarykové v Bukovanech na
okrese Příbram. Letos
si bukovanští zástupci
odnášeli 17.000,- korun. Celkem tato akce
podpořila naše zařízení velmi slušnou částkou 139 350,-Kč.
Tento tradiční festival je místem, kde
se setkávají přátelé
a příznivci dětského sborového zpěvu.
Proto je na místě upřímné poděkování za
dlouholetou organizaci mezinárodní kulturní akce s podporou a pomocí naší dětské
léčebně!
Dr. Gábor Mészáros,
vychovatel DOL Bukovany n

Podpořte svým nákupem na
internetu Dětskou odbornou
léčebnu v Bukovanech
Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes
parfém, televizor, dovolenou nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.
Jak to uděláte?:
• před nákupem půjdete na http://bit.ly/
Podporuji-Dětskou-Léčebnu-CH-GMasarykové
• vyberete naši dětskou léčebnu a e-shop, na
kterém chcete nakoupit
• nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.
Více informací o projektu najdete na: www.
lecebnabukovany.cz nebo na: www.givt.cz
Za kolektiv DOL Bukovany,Václav Plecitý n

