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Ohlédnutí za rokem 2018 v ČČK
Vážení čtenáři Novin Červeného kříže, ani jsme se nenadáli a opět je tady konec roku a s ním i příležitost k ohlédnutí
za uplynulým rokem v ČČK. Před rokem
jsem na tomto místě psal, že právě uplynulý
rok 2017 byl pro ČČK určitým způsobem
přelomový a totéž se dá říct i o roku 2018.
Jde především o to, že tento rok byl prvním
rokem, kdy se zahájilo financování činnosti
ČČK ze státního rozpočtu podle zákona č.
126/1992 Sb. a podle usnesení Vlády ČR č.
1161 z 19.12.2016.
Vysoce pozitivně hodnotíme poskytnutí
finančních prostředků prostřednictvím MZd
Českému červenému kříži. Poněkud méně
spokojeni jsme s omezeními, které přináší
použitá forma - dotačního projektu - včetně
fixního rozdělení finančních prostředků na
jednotlivé účely a některé příliš krátké termíny. Věříme, že s MZd tyto drobné nedostatky pro budoucnost vyřešíme.
Za klíčové považujeme už nyní řešit budoucí státní podporu bezpříspěvkového dárcovství krve (BDK), která je stávající formou
zajištěna ještě pro rok 2019, ale po tomto
termínu je třeba najít jiný vhodný způsob financování. Jsme opravdu rádi, že odpovědní
činitelé MZd vnímají důležitost bezpříspěvkového dárcovství krve (nikoli jen ekonomickou, ale především z důvodu bezpečnosti
příjemce a také mezinárodních závazků ČR
podporovat BDK) a věříme, že nový způsob
podpory BDK společně najdeme.
Co nás naopak nepotěšilo, bylo vyřazení projektu výuky první pomoci pro děti
a mládež resortem zdravotnictví z grantově
podporovaných činností. Provizorně a částečně řešíme tento problém z Fondu humanity ČČK, což rozhodně není perspektivně
možné. Zde musíme jednat s ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy a hledat
podporu tam.
Věřím, že do konce tohoto roku budeme
mít splněn i další úkol, který jsme si pracov-

ně nazvali „podpora mobility v ČČK“. Jsme
rádi, že jsme firmu ŠKODA AUTO získali
pro spolupráci, jejímž výsledkem je podepsaný dokument na 5 let, který umožní téměř
polovině oblastních spolků ČČK užívat určené modely vozů ŠKODA formou tzv. operativního leasingu, přičemž cena je více, než
přijatelná. Navíc automobily se budou každý
rok měnit za nové modely po celou dobu trvání kontraktu. Doufáme, že v duchu motta
„česká auta pro Český červený kříž“ se naše
spolupráce bude rozvíjet i nadále.
Když už je zmínka o autech, jednáme
také s našimi partnery ze Saského červeného
kříže o tom, že by ČČK pravidelně nabízeli
u nich vyřazená auta (sanitky, ambulance aj.)

Naším cílem je vytvoření systému vnitřního
vzdělávání, který profesionální i dobrovolné složky ČČK kvalitně připraví na jejich
činnost. Již několik let pořádáme doplňkové
semináře o novinkách v účetnictví a daních,
které si ve velmi krátkém čase získaly velkou
oblibu.
Významným úkolem, který je každému
Červenému kříži vlastní, je poskytování
humanitární pomoci. V roce 2018 jsme realizovali dvě větší zahraniční humanitární
pomoci. V listopadu jsme odeslali 3 sanitní
vozy na Ukrajinu a tím završili celkový počet
tolik potřebných vozidel pro Ukrajinský ČK
na deset. Finanční prostředky byly shromážděny na Fondu humanity ČČK.

Všem našim čtenářům přejeme klidné
a radostné Vánoční svátky, zdraví,
štěstí a úspěšný rok 2019
prezident ČČK
a ředitel Úřadu ČČK

pro potřeby naší dopravní zdravotní služby,
případně i senior dopravy. Je třeba si uvědomit, že vozy vyřazené z provozu v Sasku,
udělají ještě spoustu práce u nás. O tomto
a další spolupráci plánujeme počátkem příštího roku jednání v Drážďanech.
V právě končícím roce Výkonná rada
ČČK schválila programu vnitřního vzdělávání v ČČK, který spustíme v roce 2019.

Zatímco čtete tyto řádky, dorazila do syrského přístavu Lattakia další humanitární
pomoc ČČK určená Syrskému arabskému
červenému půlměsíci (SAČP). Tentokrát
jde o zdravotnické, zejména diagnostické
přístroje pro polikliniku SAČP v Damašku.
Projekt je financován Ministerstvem zahraničních věcí ČR s 10% finanční spoluúčastí
ČČK. Měl jsem možnost toto zařízení na>>>

Noviny Červeného kříže
vštívit a jsem si jistý, že současná pomoc
ČČK výrazně zlepší poskytovanou zdravotní
péči. Problém není v personálu – v Sýrii jsou
tradičně velmi kvalifikovaní lékaři a střední
zdravotnický personál, ale ve vybavení ordinací. Pouze s fonendoskopem toho moc
nenadělá žádný lékař na světě. Tyto humanitární pomoci jsou velmi důležité pro pozitivní vnímání naší organizace jak u státních
orgánů, tak většiny společnosti. Budeme
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rádi, když dostaneme příležitost dokázat, že
to umíme i v příštím roce.
Na závěr mi dovolte, abych znovu připomenul, že na začátku roku 2019 budeme
slavit „století s naším Červeným křížem“.
Kromě – jak doufáme – obnovené tradice
reprezentačních plesů Červeného kříže 8.
února 2019 a slavnostního shromáždění 7.
května 2019 se jistě bude konat – pod oficiálním logem stého výročí - mnoho samo-

statných akcí v regionech po celé naší vlasti.
Jde o to dát při této příležitosti najevo, že
jsme stále tady, že naše organizace od počátku své existence nezištně a nestranně pomáhá všude tam, kde je toho třeba a že si, přes
mnohé negativní politické vlivy v minulosti,
zachovala svoje poslání v duchu známého
hesla „Per humanitatem ad pacem“ neboli
„Humanitou k míru“.
Dr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK n

Tajfun Haiyan - 5 let od chvíle,
co zpustošil Filipíny. Jak jsme
pomohli?

absolventi
základních
kurzů
MHP
seznamování s aktuálními tématy. Letos byl
seminář věnován ochraně kulturních statků za
ozbrojeného konfliktu. Jejich osud je sledován
prakticky za všech válek již od úsvitu lidské
historie a památky se během ní mnohokrát
staly jednou z obětí - ať již zamýšlenou
(s cílem protivníka zasáhnout v jeho kulturní
identitě) či „jen“ vedlejší obětí při vedení
bojových operací. Na rozdíl od pohledu např.
na osud raněných přišel „čas“ kulturních
statků a jejich ochrany za válek mnohem
později - krom prvních zárodků na přelomu
19. a 20. století až v roce 1954 a 1999.

AKTUALITY - informace
Pomoc Ukrajině pokračuje:
dodali jsme již deset sanitek
Konflikt na Ukrajině se zvolna přesouvá
do kategorie tzv. „zamrzlých válek“ a již
dlouho neplní titulní stránky novin. Přesto
na Ukrajině stále trpí lidé. Dlouhodobá
pomoc ČČK proto dále pokračuje. Dne
14. 11. 2018 ve 12:00 se na cestu vydala již
jedenáctá zásilka pomoci. Stejně jako pomoc
předchozí je cílena na podporu schopnosti
Ukrajinského červeného kříže poskytovat
zdravotnickou a humanitární pomoc.
Celkem tak díky pomoci ČČK putovalo
na Ukrajinu již deset těchto sanitek.
Personálem Ukrajinského červeného kříže
jsou velmi oblíbeny a zasahovaly několikrát
i přímo v místech bojů.

555 darů krve a jejích složek
je skutečností
Dne 13. 11. 2018 absolvoval pan Ing. Tomáš
Novotný již 555. odběr krve a krevní plasmy.
Je tak dárcem s nejvyšším počtem odběrů
registrovaným
transfuzním
oddělením

Dne 8.11.2013 zasáhl Filipíny tajfun Haiyan.
Udeřil rychlostí až 315 km/h a srážky dosáhly
i 250 mm během 24 hodin. Pomoci Červeného
kříže se dostalo 794.000 osobám, z toho
pomoc následná dlouhodobá, poskytovaná

Návštěva z Mezinárodní federace
ČK&ČP
až do 31.3.2017 byla poskytnuta 500.000
obětem přírodní katastrofy. Obnoveno bylo
37.000 studní, postaveno 20 zdravotních
středisek vybavených novými zdravotnickými
přístroji a zařízením, postaveno bylo 7.800
nových domů a opraveno přes 20.000 a další
domy byly zesíleny pro zvýšení odolnosti.
Obnova či oprava obydlí se tak týkala 63.000
domácností. Finanční prostředky na tuto
pomoc dosáhly 2.210.000.000 Kč, z toho
1,89 mil. Kč poskytl Český červený kříž.
Foto: nově postavené zdravotní středisko
v San Remigio

Seminář z mezinárodního
humanitárního práva: ochrana
kulturních statků

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Jako na
všechny odběry i na tento přijel ze Solnice na
kole. Vedení transfuzního oddělení předali
panu T. Novotném věcný dar. Děkovné
uznání presidenta Českého červeného kříže
předal dárci zástupce Úřadu ČČK MUDr.
Jaroslav Hornych.

Neděle 4.11.2018 patřila na Úřadě ČČK
mezinárodnímu humanitárnímu právu.
V přednáškové síni se konal pravidelný
pokračovací seminář, na kterém jsou

Ve dnech 30.10.-1.11.2018 přijela na
pracovní návštěvu ČČK Selja Tyrninoksa,
vedoucí úřadovny Mezinárodní federace
Červeného kříže a Červeného půlměsíce pro
Střední a Jihovýchodní Evropu se sídlem
v Budapesti, do jejíž působnosti patří 16
evropských zemí tohoto regionu a Kosovo.
Předtím působila v terénu pro Mezinárodní

výbor ČK a později pro Mezinárodní federaci
ČK&ČP. Během své návštěvy ČR byla přijata
na Úřadě ČČK, kde jednala s prezidentem
ČČK M. Juklem, ředitelem Úřadu ČČK
J. Konečným i vedoucími oddělení Úřadu
ČČK a referátu pátrací služby.

Další kurz mezinárodního
humanitárního práva
Letošní druhý z pravidelných kurzů
mezinárodního humanitárního práva (MHP)
2
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proběhl 19. až 21.10.2018 v Domě armády
v Olomouci a zúčastnilo se ho 26 posluchačů,
z nichž bylo 18 příslušníků AČR, dále byli
zastoupeni členové ČČK a studenti Univerzity
Palackého. Obsahem kurzů o rozsahu
25 hodin jsou základy mezinárodního
humanitárního práva, známého též jako
právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se
také dozvědí o postavení Mezinárodního
hnutí Červeného kříže a Červeného
půlměsíce, které je s MHP od svého
vzniku neoddělitelně spjato. Krom teorie
vyřešili účastníci prakticky přes osm desítek
konkrétních situací. Další kurz proběhne 22.
- 24. března 2019 opět v Olomouci.

udělované dárcům, kteří darovali krev či
její složku 160 krát, 244 dárců ze Střední

Zlaté kříže za 160 darů krve

ČČK na cvičení Základna 2018

V sobotu 13. října 2018 se uskutečnila
v kongresovém centru Clarion v Ostravě
závěrečná, třetí část letošního celostátního
oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Zlatými kříži ČČK I. třídy. V rámci
této slavnostní akce převzalo Zlaté kříže

Ve dnech 13. - 16. 9. 2018 se v Praze v areálu
Psychiatrické nemocnice Bohnice konalo
taktické cvičení Hasičského záchranného
sboru hl. m. Prahy Základna 2018. Cílem
cvičení byl nácvik výstavby a obsluhy
Materiální základny humanitární pomoci

za spolupráce členů Humanitárních
jednotek Českého červeného kříže, jednotek
dobrovolných hasičů a zástupců magistrátu
hl. m. Prahy. Vše se odehrávalo v reálném čase
pod vedením příslušníků HZS hl. m. Prahy.
Námětem situace se stala blesková povodeň
a náhlá evakuace osob z okolí Vodního díla
Hostivař. Za Český červený kříž se cvičení
zúčastnilo 32 členů z Humanitárních
jednotek ČČK z několika oblastních spolků

a Severní Moravy. Tito se tak zařadili
k 2.647 nositelům tohoto ocenění v ČR od
jeho vzniku.

ČČK a Ústředního krizového týmu. Oblastní
spolek Praha 1 poskytl pro síly ČČK zázemí
v podobě Mobilního asistenčního centra
ČČK a nafukovacího stanu.

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE
• 19.11.2018-Mexiko: Prezident MF
ČK&ČP F.Rocca ostře odsoudil ozbrojený útok na personál Mexického ČK, k němuž došlo včera ve měste Juan Teneria ve
státě Guerrero při rozdílení humanitární
pomoci. Jeden příslušník Mexického ČK
zahynul a 6 dalších bylo zraněno.
• 16.11.2018-Jemen: F.Carboni, reg. ředitel MVČK pro Bl. a Stř. Východ k situaci v Jemenu: Jde o největší současnou
humanitární krizi ve světě. Neodkladně je
potřeba politické řešení. Bude-li válka pokračovat, dosáhne extrémní hlad úrovně
hladomoru. Dále chybí pitná voda, léky,
oděvy – téměř vše, není dostupná zdrav.
péče. V aktuální epicentru konfliktu,
Hodeidě, je boji ohrožena největší městská nemocnice Al Thawra. MVČK žádá
bojující strany, aby byl její chráněný statut
respektován. Krom obnovy politického
procesu je nutné ihned umožnit dovoz životně důležitých komodit, bezpodmínečný přístup k humanitární pomoci a přísné
dodržování pravidel války. Z každých 100
Jemenců potřebuje 80 k přežití hum. pomoc / 60 nemá téměř co jíst / 58 nemá
žádný přístup k pitné vodě / 52 nemá
žádný přístup ke zdravotní péči / 11 je
vážně podvyživeno.
• 09.11.2018-ČR: Na pravidelné pracovní
návštěvě ČR byla ve dnech 8.-9.11.2018
delegace MVČK vedená M.Resichem. Po
jednání s prezidentem ČČK M.Juklem

a pracovnicí referátu pátrací služby a zahraničních vztahů O.Šikovou zástupci
MVČK a ČČK na semináři v Poslanecké
sněmovně PČR seznámili poslance
s činnostmi Červeného kříže. V programu
návštěvy bylo též jednání na MV ČR
a MZV ČR.
• 05.11.2018-Gambie: V rámci akce Kola
pro Afriku zaslal ČČK Gambijskému ČK
jízdní kola. Jde celkem o 10 kol určených
pro personál Gambijského ČK. Kola pocházejí ze sbírky mezi českými občany
a členové ÚKT ČČK je opatřili bílým
nátěrem a označením Gambijského ČK.
Tento dopravní prostředek je v Gambii
a okolních zemích velmi žádaný a Gambijskému ČK umožní lepší mobilitu.

• 04.11.2018-Sýrie: Po 30 dnech příprav
doručil Syrský ČP do tábora uprchlického
tábora Rukban v Sýrii u jordánských hranic 10.475 potravinových balíků a pytlů
mouky, 18.000 souprav dětského oblečení, 10.075 hygienických souprav a 1.200
dávek pro očkování novorozenců a novo3

rozeneckých potravinových doplňků. Pomoc byla podpořena OSN. Bezpečnostní
situace neumožnila dlouhodobě přístup
humanitární pomoci.
• 27.10.2018-Ženeva: Střelba se blíží k vašim dveřím. Utéct? Schovat se? Válka se
vrací do měst. V Iráku a Sýrii je počet
civilních obětí v bojích v zastavěných oblastech 8x (!) vyšší, než jinde. Dovedete
pochopit, čemu jsou lidé v takových situacích vystaveni? Ulehčit to má interaktivní
virtuální realita MVČK „Správná volba“,
která diváka vtáhne do bojové zóny a dá
mu možnost rozhodnout se.
• 26.10.2018-Sýrie: Syrský ČP vypravil
konvoj 30 nákladních aut s humanitární
pomocí (mj. 15.000 potravinových balíků
á 50 kg), který byl ve spolupráci s MVČK
dopraven 25.10.2018 do Deir Ezzoru.
• 20.10.2018-Panama: Národní společnosti ČK poskytují zdrav. péči a podporu
tisícům lidí migrujících Stř. Amerikou na
sever. Většina osob jsou ženy a děti, trpí
dehydratací, žaludečními infekcemi, zraněními nohou apod. Zajímáme se zvláště
o zdraví a humanitární potřeby této vlny
lidí. Příslušníci ČK je během jejich cesty
doprovázejí a krom zdrav. péče také sjednocují rodiny. Je nutné zabezpečit důstojnost a bezpečnost rodin, uvedl W. Cotte,
regionální ředitel MF ČK&ČP pro Ameriku. Ohromná karavana se na svou cestu
do USA vydala před týdnem z Hondura>>>

Noviny Červeného kříže
su a včera dosáhla města Tecún Umán na
jižní mexické hranici. ČK také organizuje
hydratační body a zdrav. doprovod proudu lidí. Poslání ČK je výhradně humanitární, nehodnotí status osob a věří, že
bude respektována jejich lidská důstojnost.
• 19.10.2018-J.Súdán: MVČK zprostředkoval propuštění 24 osob zadržovaných
v souvislosti s ozbroj. konfliktem s J.
Súdánu. Rolí MVČK bylo také v důvěr-
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•

•
ném rozhovoru ověřit, zda zadržení s přesunem souhlasí a zajistit jejich bezpečný
transport, uvedl F. Stamm, ved. delegace
MVČK v J. Súdánu. Přesun byl zabezpečen i zdravotnicky. MVČK rovněž pravidelně navštěvuje osoby zadržené v souvislosti s konfliktem přímo v místech, kde
jsou drženi.
• 18.10.2018-Indonésie: Za tři týdny od
ničivého zemětřesení a cunami, které
zasáhlo Sulawesi 28.9. již objem humanitární pomoci ČK dosáhl 215 tun. ČK
se snaží zajistit co nejvíce pomoci než
přijdou monzunové deště (potrvají do
července!). Za podpory MF ČK&ČP tak
Indonéský ČK poskytl stany >4.600 rodinám (18.500 osob) spolu s přikrývkami,
matracemi, kanystry na vodu, kuchyňskými a hygienickými potřebami. Zdravotní péče je poskytována 4.100 přeživším.
Dále distribuuje pitnou vodu. Stále ještě
dosahuje dosud vlivem sesuvů půdy a poškozených silnic izolovaných komunit.
V terénu je nasazeno >600 příslušníků
ČK. Podle vládních údajů muselo domovy opustit >87.000 osob. Proběhlo ještě
634 následných otřesů, řada lidí se bojí
být v budovách.
• 17.10.2018-Dem.rep.Kongo: Červený
kříž rozšiřuje preventivní opatření
proti šíření horečky Ebola. Válka, malá
bezpečnost a napadání pracovníků
bojujících s Ebolou (naposledy šlo o pracovníky ČK zajišťující bezpečné pohřby)
– to vše zvyšuje obavy z rozšíření viru do
dalších provincií DR Kongo, více než 180
příslušníků ČK již dosáhlo 160.000 osob
v provincii Severní Kivu a zajistilo 235
bezpečných pohřbů. MF ČK&ČP pod-

•

•

pořila preventivní opatření v Burundi,
Rwandě, J. Súdánu a Ugandě.
16.10.2018-Nigérie/Ženeva:
Druhá
zdravotnice zavražděna. MVČK oznámil,
že druhá ze tří zdravotnic zadržených 1.
3. 2018 při útoku na zdrav. zařízení provozované MVČK v městě Rann, Hauwa
Liman (24 let, porodní asistentka), byla
podle všeho zavražděna těmi, kdož ji zadrželi. V září byla zabita Saifura Khorsa.
MVČK jednal o jejich propuštění neúspěšně. Podle P. Danzi, region. ředitelky
MVČK pro Afriku, nemůže tento krutý
čin nic ospravedlnit.
16.10.2018-Bangladéš: Za rok od svého
otevření poskytla polní nemocnice MF
ČK&ČP v Cox‘s Bazar ošetření >43.700
pacientům, provedla >2.200 chirurgických zákroků a přivedla na svět 511 dětí!
12.10.2018-Afghánistán: MVČK oznámil, že získal opět plné bezpečnostní záruky od hnutí Taliban, které byly před
několika týdny omezeny, což mu umožní opět vykonávat humanitární aktivity
v Afghánistánu v plném rozsahu.
12.10.2018-Ženeva: Jaký je vztah mezi
islámským právem a MHP? Dokument
Právní služby MVČK ukazuje, že islámské
právo, které je podstatou islámu a jedním
ze tří hlavních právních systémů dnešního
světa, obsahuje i válečné zákony. Tyto vycházejí se shodných principů, jako MHP,
a mají shodné cíle - humanizaci ozbrojeného konfliktu. Podpora univerzálnosti
těchto zásad, která přesahuje právní tradice, kulturu a civilizaci, je zásadní pro
zajištění dodržování mezinárodního humanitárního práva.
10.10.2018-Indonesie: Požadavky na
zdravotní služby ČK v zasažených komunitách v Palu, Dongagala a Sigi raketově
rostou, jak se mobilní ošetřovny a zdrav.
týmy dostávají do vzdálených oblastí.
Ošetřeno bylo >2.620 osob - nepočítaje
v to první pomoc bezprostředně po kata-

strofě. Rozsah zdravotních služeb se s časem rozšiřuje. ČK se krom “viditelných
zranění” zaměřuje i na psychologickou
pomoc. Počet mrtvých >2.100, zraněných
>10.600, zničeno 67.310 domů.
4

• 05.10.2018-Indonesie: Pomoc Červeného kříže roste po té, co týmy ČK dosáhly dosud nedostupných komunit v Palu,
Donggala a Sigi. Podle I. van Deinse,
delegátky MF ČK&ČP, v nejhůře postižených oblastech týmy ČK dovážejí pitnou vodu, potraviny a poskytují zdrav.
péči. Přistálo letadlo s el. generátory
a stany poskytnutými vládou N. Zélandu, na cestě do Palu je 70 t pomoci ČK.
Silnice zůstávají nesjízdné, ale pomoc ČK
transportuje loděmi a do izolovaných oblastí přináší pěšky. Zaznamenáváme stále
neklid a trauma, probíhá odsun lidí do
bezpečnějších oblastí ostrova. Ve vesnici
Banawa (v Donggala) jsou všechny domy
zničeny cunami, nejhorší obraz, co se ČK
zatím naskytl. Lidé byli evakuováni do
domů na kopci. Z Petobo dnes 50 příslušníků Indonéského ČK evakuuje přeživší.

V Donggala operuje 10 cisternových aut
ČK s pitnou vodou. K dohledávání mrtvých nasadil ČK i těžkou techniku. Aktuálně se udává 1.581 mrtvých, >2.500
raněných a 113 pohřešovaných. Federace
již poskytla Indonéskému ČK 28 mil. Kč,
dále poskytne 506 mil. Kč pro pomoc
v Sulawesi a Lomboku.
• 29.09.2018-Indonesie: Týmy Červeného kříže v oblastech zasažených zemětřesením a tsunami: “nevědí, co naleznou”, řekl J.Gelfand, ved. základny MF
ČK&ČP v Jakartě. Příslušníci Indonéského ČK závodí s časem, aby pomohli přeživším zemětřesení a tsunami, které zasáhly
provincii Sulawesi v pátek, zabily nejméně
384 lidí a zranily stovky dalších v městě
Palu. Plný rozsah katastrofy ale není dosud znám, záchranáři ještě nedosáhli okresu Donggala nejblíže epicentru zemětřesení o síle 7,4°, v němž žije 300.000 lidí.
ČK nasadil experty na vyhledávání osob,
zdravotnické týmy, do oblasti přesouvá
stany, přikrývky, kanystry a pod. Cesta
do zasažené zóny - kombinovaně po zemi
a letecky - trvá 10 hodin.
• 26.09.2018-New York: Prezident MVČK
Maurer na půdě OSN: Neexistuje žádná
omluva a žádná výjimka pro ignorování
nebo neuplatnění mezinárodního humanitárního práva.

Noviny Červeného kříže
• 25.09.2018-New-York: Prezident MVČK
P. Maurer se účastní týdenního zasedání
na vysoké úrovni Valného shromáždění
OSN v New Yorku. MVČK se obrací ke
světovým leaderům s výzvou, aby projevili
politickou vůli ve vztahu k humanitárním
krizím. Potřeba humanitární pomoci neklesá ani tam, kde se již nebojuje. P. Maurer předkládá konkrétní praktická opatření, která mohou ulehčit situaci civilistů.
• 20.09.2018-Ženeva/Hirošima: Uplynul
rok od chvíle, kdy byla k podpisu otevřena
nová Smlouva o zákazu jaderných zbraní.
Při této příležitosti se H. Durham, ředitel-
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ka MVČK pro mezinárodní právo a politiku, zamýšlí nad uplynulým rokem a nad
dojmy z hirošimského muzea, věnovaného
osudu obětí jaderného útoku, který usmrtil
přibližně polovinu hirošimských obyvatel.
Se zdravotními následky se potýká dosud
na 390.000 osob, polovina v 2. generaci.
Jasná většina států dnes existenci jaderných
zbraní jednoznačně odmítá stejně tak i Mezinárodní hnutí ČK&ČP u vědomí neomezitelného dosahu jejich použití. Připojí se
i jaderné mocnosti a jejich spojenci vč. ČR?
• 19.09.2018-Libyje: Intenzivní boje mezi
různými ozbroj. skupinami v Libyi po-

kračují, zejm. v obydlených oblastech,
často se při nich používají těžké zbraně.
Boje v městech Derma, Sabha či Tripoli
eskalují, jsou hlášeny i útoky na civilisty
a civilní infrastrukturu. To vše působí
nárůst raněných a mrtvých a ke statisícům
z minulých let přibývají další přemístěné
osoby. Navrátivší se, např. v Bengází, se
těžce snaží obnovit své hospodářství a potýkají se s nebezpečím nevybuchlé munice. MVČK navýšil svůj letošní rozpočet
na operace v Libyi na 1,3 mld. Kč.
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl n

okénko do DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Zimní pozdrav z Bukovan
Kalendář roku 2018 se pomalu, ale
jistě dostává k jeho posledním stránkám.
S příchodem zimního období nás pozvolna
opouští děti na léčebné terapii. Odjíždějí
do svých domovů prožít v kruhu nejbližších krásné vánoční svátky. V tomto roce
léčebna pomohla mnohým dětem ulehčit
od jejich zdravotních obtíží. Civilizační problémy s onemocněním dýchacího
ústrojí, alergiemi a astmatem jsou stále
více alarmující. I přes velmi dobré léčebné
výsledky bychom si přáli větší naplněnost
léčebny. Právě proto je naší snahou zviditelnění a zkvalitnění nabízených služeb s připomenutím potřebnosti směrem k alergologům, pediatrům, dětským domovům
a v neposlední řadě hlavně rodičům dětí se
jmenovanými obtížemi.

S koncem roku se blíží i vánoční čas,
kdy budete chtít udělat někomu blízkému
radost, potěšit ho milým dárkem, splnit mu
nějaké přání. Prostřednictvím bukovanské
léčebny mohou svému dítěti rodiče darovat opravdu hodně. Zlepšení jeho zdraví
a omezení mnohdy silné medikace. Je pro

to potřeba udělat jen málo. Navštívit
svého pediatra, který zváží, zda je pobyt
v léčebně v tomto případě přínosem. Pokud ano, vyplní formulář „Návrh na umístění dítěte…“, který pak odešle příslušné
zdravotní pojišťovně. Zde návrh přezkoumá
revizní lékař. Pokud je vyjádření kladné, nic
už nebrání tomu, aby se vaše dítě vydalo na
uzdravující cestu do ekologicky nezávadné
krajiny v okolí Orlické vodní nádrže. S námi
si jen poté dohodnete vhodný termín pobytu a veškeré podrobnosti včetně informace,
co vše je třeba dítěti připravit s sebou. Pobyt
dítěte od 1 do 18 let věku hradí příslušná
zdravotní pojišťovna, stejně jako pobyt rodičovského doprovodu dětí do 6 let.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem, kteří v roce 2018 naše neziskové
zdravotnické zařízení s dlouhou tradicí
podpořili. Velice si vážíme každé, byť malé
pomoci, která přispívá ke zkvalitnění léčebného programu a pobytu. Pomáhat
druhým je úctyhodné a šlechetné a díky
dobrým lidem se můžeme vždy posunout
o krůček dopředu.
Blíží se Vánoce a spousta z vás bude vybírat dárky na internetu. Pokud si na nás
vzpomenete, nakupte dárky přes portál
WWW.GIVT.CZ. Nejprve zvolíte, komu
chcete pomáhat (Dětská odborná léčebna
Ch. G. Masarykové) a pak už nakupujete
tak, jak jste zvyklí. Z každého vašeho nákupu pošle internetový obchod určité procento na dobrou věc ve prospěch dětí a vy
samozřejmě nezaplatíte nic navíc.
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Vážení a milí čtenáři,
adventní čas je předzvěstí svátků vánočních. Chtěli bychom Vám všem popřát
pokojné a láskyplné Vánoce, prožité s těmi
nejmilejšími ve zdraví, štěstí, lásce a spokojenosti. Děkujeme, že nám pomáháte!
Za kolektiv DOL Bukovany - Václav Plecitý
Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové
,,87 let pro zdraví dětí“.
www.lecebnabukovany.cz
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Z činnosti os ččk

100 let naší republiky
a Český červený kříž
v Unhošti
První světová válka měla velký vliv na založení Místní organizace Červeného kříže
v našem městě, kdy byl zřízen v místní Sokolovně lazaret Červeného kříže pro rekonvalescenci zraněných vojáků. Šéflékařem byl tehdy
MUDr. Josef Daníček. Byl to velmi houževnatý a aktivní obvodní lékař se silným humanitárním cítěním. Zasadil se o vznik zdravotní-

ho obvodu v Unhošti, největšího v republice.
MUDr. Daníček byl velký propagátor prevence, zdravotní osvěty a hygieny pro široké lidové vrstvy obyvatel.
Velmi horoval pro založení dětské ozdravovny Červeného kříže v Poteplí u Nouzova
v rámci Masarykovy protituberkulózní ligy
Červeného kříže. Následně po jednání s paní
Alicí Masarykovou byla v roce 1924 založena
Místní organizace Červeného kříže, jako jedna
z prvních v naší republice. MUDr. Josef Daníček byl jejím předsedou. Tento vzácný a obětavý člověk je pochován na unhošťském hřbitově.
MS ČČK Unhošť Anežka Černá n

Předávání Zlatých křížů za 120 odběrů krve
Do kaple Božího Těla ve starobylém
Konviktu Univerzity Palackého bylo v pondělí 24. září pozváno 131 bezpříspěvkových
dárců z Olomouckého kraje, kteří dovršili
120 darů krve a jejích složek, aby zde
převzali Zlatý kříž ČČK 2. třídy. Mezi vyznamenanými bylo letos 15 zástupkyň něžného pohlaví a stejný počet vysokoškoláků.

Dárce spolu s prezidentem ČČK Markem
Juklem pozdravil pan Dalibor Horák, náměs-

Vánoce v Brně
Vánoce na Českém červeném kříži v Brně
začaly již 17. listopadu ranním rozloučením
s Vánočním stromem republiky v Bílovicích.
Na cestu se strom z bílovického polesí vydal na koňském povoze pana
Šutery. Brňané jej přivítali
v Brně na Náměstí Svobody
v 16 hodin. Cestou od brněnského nádrží jej doprovázel
průvod, který vedli členové
našeho spolku. Symbolicky
byla již tento den zahájena
sbírka, kterou v doprovodu
dospělých členů zajišťovali
naši nejmladší. V duchu tradice Rudolfa Těsnohlídka bude
pomáhat všem, kteří naši po-

tek hejtmana Olomouckého kraje, který
oceňování dárců každoročně podporuje
a náměstci olomouckého primátora Aleš Jakubec a Filip Žáček. Nechyběly ani zástupkyně
všech transfúzních oddělení v našem kraji.
Řečníci ocenili lidský přístup dárců krve,
kteří věnují část sebe pro život druhého, aniž
by za to cokoli požadovali. Proto si zaslouží
dík a obdiv všech. Věříme, že pokud jim to
věk a zdraví dovolí, budou v dárcovství dále
pokračovat a budou příkladem pro další. Vždyť
pro naše nemocné je každý den v ČR třeba krve
a krevních složek od více než 2.000 dárců!
Prožitek z krásných prostor barokní stavby
vyzdobené Filipem Sattlerem a Janem Kryštofem Handkem, v níž se předávání Zlatých
křížů každoročně koná, umocnilo kulturní
vystoupení umělců z umělecké školy Iši Krejčího, kterým patří naše poděkování.
OS ČČK Olomouc n
moc potřebují. Zaměřena je především na
děti. Děkuji za nezištnou a obětavou pomoc
všem našim členům. Poděkování patří i panu
Šuterovi a jeho koníčkům.
Ivana Holásková,
ředitelka Úřadu OS ČČK Brno n

Nesmí chybět respekt,
úcta a hlavně pomoc
O první pomoci a kompenzačních
pomůckách s Českým červeným křížem.
V rámci projektu s názvem Nesmí chybět
respekt, úcta a hlavně pomoc proběhly
zážitkovou formou čtyři semináře pro
seniory, dospělé i děti se zdravotním postižením. Na jaře se díky lektorkám Oblastního spolku Českého červeného kříže
Prachatice děti se zdravotním omezením
učily nejen první pomoc na resuscitačních
modelech, ale také jak správně reagovat při
různých zraněních.

V létě a na podzim se uskutečnily dva
praktické semináře určené seniorům, lidem se zdravotním postižením a osobám,
které o ně pečují. Tématem byla zejména
fyzická manipulace, polohování či tělesná
obsluha, kdy lektorky předávaly jednoduché a praktické postupy jak pečovat
o člověka s různými omezeními hybnosti. Všichni účastníci seminářů mohli také
vyzkoušet různé kompenzační pomůcky,
usnadňující běžné činnosti zdravotně znevýhodněným lidem i jejich blízkým, kteří
o ně pečují. Pro hlubší pochopení, jak se
člověk se zdravotním postižením nebo neduhy seniorského věku cítí, jsme pozvali
lektorku Andreu Tajanovskou, která nám
pomohla přiblížit, jaké obtíže musí zdolávat prostřednictvím technických pomůcek
jako jsou např. těžké gerontoobleky, speciální brýle simulujících zrakové vady či
parkinsonovy rukavice. Realizaci projektu
podpořil Jihočeský kraj.
Mgr. Martina Vondrušková,
ředitelka ÚOS ČČK Prachatice
Foto: Zuzana Pelikánová,
Ladislav Beran n
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Červený kříž Kroměříž ocenil
bezpříspěvkové dárce krve
Na čtvrtek 11. října pozval Oblastní spolek
Českého červeného kříže Kroměříž do Kulturního domu v Kroměříži bezplatné dárce
krve na slavnostní odpoledne, které je tradičně symbolickým poděkováním za dárcovství
a předal ocenění prof. MUDr. Jana Janského.

Pozváno bylo 127 dárců krve. Stříbrná medaile za 20 krevních odběrů náležela
51 dárcům, zlatá medaile za 40 odběrů patřila
51 dárcům, Zlatým křížem 3.třídy za 80 odběrů bylo oceněno 22 dárců a 3 dárci s úctyhodným počtem 120 odběrů bylo oceněno Zlatým

křížem 2. třídy. Nesmíme zapomenout ani na
70 dárců s počtem 10 odběrů, kteří jsou oceňování bronzovou medailí přímo na transfuzní stanici Kroměřížské nemocnice, a. s. a na
97 prvodárců, jimž náležel odznak krůpěj krve.
V rámci slavnostního poděkování byli oceněni
městem Kroměříž občané města Kroměříž,
kteří převzali zlatou medaili a Zlaté kříže.
I na počátku 21. století je stále lidská krev
nenahraditelnou živou tekutinou. Každý odběr má svou hodnotu, každý z dárců má svůj
osobitý podíl na záchraně lidského života a za
to jim patří velké „děkujeme“.
Poděkování patří i všem hostům za krásná
děkovná slova a organizátorům. Slavnostní
oceňování dárců se konalo za finanční podpory Města Kroměříž, Zlínského kraje, Českého červeného kříže a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové.
za OS ČČK Kroměříž Hana Komínková n

Babí léto na horách
V souvislosti s příjemným podzimním
počasím se členové Klubu bezpříspěvkových dárců krve OS ČČK Karlovy Vary
vydali na víkendové sportovně-turistické

soustředění na Mariánské v Krušných horách. Součástí soustředění byla i přednáška
psycholožky Mgr. Věry Janovičové, která se
týkala odbourávání bariér u mladé generace
a jak změnit jejich postoj k bezpříspěvkovému dárcovství krve.
Bc. Jan Chylo, MBA,
předseda KBDK OS ČČK Karlovy Vary n

Lektoři první pomoci si prožili zážitkovou realistickou simulaci
V pátek 19. října se na dětském dopravním hřišti v Kroměříži sešli lektoři oblastního
spolku Českého červeného kříže Kroměříž. Náplní
workshopu bylo seznámit přítomné s novinkami v poskytování první pomoci a s moderními trendy v pedagogice. Po
absolvování teoretické části,
která je vždy nedílnou součástí
každé výuky, si všichni účastníci vyzkoušeli na
„vlastní kůži“ první pomoc v praxi.
Jednalo se o realistickou simulaci dopravní
nehody, v níž vystupovali živí figuranti v roli
zraněných. Své role zachránců se lektoři zhosti-

li velmi zodpovědně. Vyzkoušeli si své pravděpodobné reakce v krizových situacích, reakce
na zranění, na křik zraněných
i stres. Tato realistická simulace
postavila účastníky do různých
situací, kde bylo třeba využít
nejen znalosti z oblasti zdravovědy a první pomoci, ale i vzájemnou komunikaci a koordinaci. Simulace byla dobrým
zdravotnickým výcvikem nejen pro „zachránce“, ale i pro samotné figuranty. Příprava této
názorné ukázky představila prolnutí teoretické
části poskytování první pomoci a zážitkové pedagogiky – což bylo cílem školení.

Celostátní cvičení HJ ČČK

kříže také museli v průběhu
noci řešit několik komplikací včetně požáru na
jednom z pokojů, který se
nakonec ukázal jako falešný. V sobotní části se cvičící
věnovali poskytování první
pomoci v situacích, které
mohou nastat při zřizování
evakuačních center.
Celý program cvičení probíhal v okolí
Blanenské části Češkovice a rekreačním středisku Vyhlídka. Pořadatel cvičení Oblastní
spolek ČČK Blansko tak v průběhu dvou
dnů připravil zajímavý scénář, který doko-

Výbuch plynu a následný požár vedl k narušení statiky bytového domu v Blansku. Krizový
štáb proto rozhodl dne 19. 10. 2018 v 18:15
hodin o evakuaci jeho obyvatel. Vyvstala tak
potřeba zřídit evakuační centrum a nouzově
ubytovat zasažené obyvatele. Takový byl scénář celostátního cvičení humanitárních jednotek Českého červeného kříže.
V průběhu pátečního večera proto členové jednotek zřídili v prostorách rekreačního
zařízení Vyhlídka kompletní zázemí pro zasažené osoby. Celkem ubytovali a starali se
o 47 evakuovaných osob. Členové Červeného
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Figuranty byli žáci navštěvující kroužek první pomoci „mladý zdravotník“ při
ZŠ Slovan pod vedením paní učitelky Radky
Petříkové. Za svůj skvělý a velmi realistický
„herecký“ výkon i čas jim patří velké díky.
I zde se ukázalo, že nejen dospělí, ale i děti
dokáží díky základním znalostem pomoci
sobě i druhým, a že i oni to zvládnou!
Při závěrečném hodnocení jsme se všichni
shodli, že naší snahou pro výuku první pomoci ve školách je předat základní informace
a jednoduché postupy. „Svoje budoucí zachránce si musíme vychovat“.
Hana Komínková, OS ČČK Kroměříž
foto Mgr. Alice Juračková ředitelka ÚOS
ČČK Kroměříž n

nale prověřil připravenost jednotek k řešení
mimořádných událostí. Cvičení se zúčastnili
Humanitární jednotky ČČK z Blanska, Brna,
Litoměřic, Mělníku, Ostravy a Prahy 1.
Jiří Kučera, ředitel Úřadu OS ČČK Blansko n
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Kurz První pomoc pro příslušníky tísňových složek
V měsíci říjnu pořádal OS ČČK Písek ve
spolupráci s velitelem jednotky dobrovolných
hasičů města Písek p. L. Nebesem 40 hodinový kurz „První pomoci pro příslušníky tísňo-

venkovním terénu. Součástí kurzu byla práce
i s automatickým externím defibrilátorem.
Součástí celého programu pak byly 2 přednášky. První s tematikou „Psychologická první

votním systémem a vyzkoušeli si prakticky
manipulaci, vyprošťování a transport zraněných. Obě přednášky byly velmi zajímavé a to
zejména proto, že o nich mluvili lidé, kteří
jsou s problematikou takřka v každodenním
styku. Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou, kterou složilo 14 členů dobrovolných
hasičů z Jihočeského kraje.

Slavnostní předání
Zlatých křížů ČČK 3. třídy
Dne 26. 9. 2018 se za přítomnosti starostky města Písek a vedení OS ČČK Písek uskutečnilo slavnostní předání Zlatých křížů 3. tří-

vých složek“. Účastníci absolvovali teoretickou
přípravu první pomoci a druhá část pak byla
věnována praktickému procvičování získaných
teoretických znalostí. Kurz vedl p. Lukáš Nebes, zdravotnický instruktor ČČK s mnohaletou praxí, který se snažil o maximální zapojení účastníků do procesu výuky i praktického
výcviku na různých modelových situacích i ve

pomoc“, kterou provedl mj.
Mgr. Tomáš Adámek, který
pracuje na psychologickém
pracovišti HZS Jihočeského
kraje a druhá teoretická i praktická pod vedením p. Bolka Kadlce ze Zdravotní záchranné
služby Písek. Od něj se účastníci dozvěděli
informace o spolupráci se záchranným zdra-

Litoměřický návrat o 100 let zpět
Akcí k oslavám 100. výročí založení samostatné Československé republiky se událo po celé zemi dost. Jedna velmi specifická akce byla veřejnosti přístupna ve dnech
26. až 28.řijna v Litoměřicích. Jednalo se o vý-

stavu znázorňující život před
100 lety v různých vrstvách
a prostředí společnosti.
Výstava probíhala v areálu
Zahrady Čech v Litoměřicích a hlavním organizátorem
byl Ústecký kraj. Kromě dobových stánků probíhala akce
jako jedno velké divadelní
představení. Návštěvníci měli
možnost vyzkoušet si tehdejší
sporty, navštívit vojenský lazaret, usednout do školních
lavic ve třídě s opravdovým
učitelem, poznat život tradičních rodin, ochutnat pokrmy a nápoje, nabízeno bylo i prvorepublikové menu, zajít do biografu nebo se
stát diváky kabaretního vystoupení. Pro pány
je připraven pánský klub a pro dámy módní
pavilon. Možná byla i audience u prezidenta
Masaryka a následné vyfotografování.

dy. Jedná se o bezpříspěvkové dárce, kteří mají
za sebou více jak 80 odběrů.
Hana Komínková,
ředitelka Úřadu OS ČČK Písek n
Přítomno bylo kolem 250 vystupujících,
kteří pro skoro 16 000 návštěvníků připravili poutavý program během
všech tří dní. Většina vystupujících účinkovala na výstavě ve spolupráci s Divadlem
v Pytli Petra Stolaře, takže
zájemcům o tuto akci byl
nabídnut prvotřídní divadelní výkon. Dále účinkovalo
i zástupci Armády ČR a v lazaretu zástupci z řad Místní
skupiny Českého červeného kříže Novosedlice Dubí
Proboštov. Díky nálezům
v humanitárním skladu Červeného kříže mohli využívat nejpřesnější vybavení při starání se o raněné, ale i na sále, kde
probíhaly po celou dobu operace. Návštěvou
zpestřil program i Vladimír Hron, vystupující
v roli T. G. Masaryka.
Jiří Michal, tiskový mluvčí MS ČČK NDP n
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