
Podle dohledaných dokumentů z  Pí-
seckého archivu působil v Písku takzvaně 
Odštěpný spolek zemského pomocného 
spolku Červeného kříže Písek ještě před 
rokem 1919. Zaměřoval se zejména na 
pomoc nemocným, sirotkům a  pozůsta-
lým padlých či nezvěstných 
vojáků. Sháněl pomoc u míst-
ních občanů, ale dostávalo 
se mu pomoci i  z  Ameriky. 
Pomáhal budovat prádelny, 
rozdával chléb hladovým. Po 
vzniku republiky pokračoval 
Československý červený kříž 
v  Písku ve své činnosti. Na-
příklad v  roce 1923 zakoupil 
za podpory města a  místních 
občanů sanitní vůz. Existovala 
zde i poměrně velká základna 
dobrovolných sester, dobro-
volníků a členů ČSČK Písek, 
kteří pomáhali při realizaci 
zdravotnických přednášek na 
aktuální témata. V  průbě-
hu let se činnost rozšiřovala 
na bezpříspěvkové dárcov-
ství krve, vznikla Akademie III. věku, 
realizovala se pomoc při povodních. Za 
zmínku stojí i  založení Vodní záchranné 
služby ČČK, která vznikla kolem roku 

1980.  První členové byli zejména zkušení 
hasiči, potápěči, plavci a  vodáci. Po roce 
1989 vznikla Agentura domácí zdravotní 
péče, která působí dodnes. U jejího zalo-
žení byla paní Hana Komínková ředitelka 
a  zdravotní sestra, která stála v  čele Ob-

lastního spolku Českého červeného kříže 
v Písku více jak 34 let. 

Oblastní spolek Českého červeného 
kříže každoročně poskytne zdravotní péči 
více jak 800 klientům v terénu. Poskytu-
jeme 24 hodinovou domácí péči v domě 
s  pečovatelskou službou, vyškolili jsme 
stovky lidí v poskytování první pomoci, 
půjčujeme rehabilitační a  kompenzační 
pomůcky, vedeme sklad humanitární po-
moci a oceňujeme bezpříspěvkové dárce 
krve. Toto vše by nebylo možné bez pod-
pory města Písek, našich členů, zaměst-
nanců, instruktorů a  organizací, kteří 
nám v naší činnosti pomáhají. 

Do budoucna plánujeme naši činnost 
rozšířit o  nové projekty. Ošacovacímu 
středisku chceme dát důstojnější kabát. 
Je neskutečné kolik oblečení a věcí projde 
rukama našim dobrovolným členkám. Je 
to náročná a mnohdy špinavá práce. Rádi 

bychom posílili řady i o mladé lidi, kteří 
mají chuť pomáhat a vzdělávat se. 

V současné době můžete zhlédnout vý-
stavu obrázků dětí ve foyeru kina Portyč 
na téma „Červený kříž pomáhá“. Na tuto 
výstavu bude navazovat vernisáž výstavy 
ke sto letům ČSČK/ČČK v Písku, která 
bude zahájena 12. března od 17 hodin 
v Galerii Portyč. Tato vernisáž bude věno-
vána nejen Alici Masarykové, jejíž výstavu 
máme zapůjčenou z muzea T. G. M. v Lá-
nech, ale bude věnována činnosti a půso-
bení Červeného kříže v našem regionu. 

Mgr. Petra Vítková, 
ředitelka OS ČČK Písek 
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Historie ČSČK/ČČK v Písku a současnost 

Slavnostní složení slibu 
DOBROVOLNÝCH SESTER  

v Písku (7. březen 1948)
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AKTUALITY - INFORMACE

Vozy domácí automobilky 
budou pomáhat: Partnerství 
Škody & ČČK
ŠKODA AUTO  uzavřela v  jubilejním roce 
100. výročí vzniku ČSČK memorandum 
o  vzájemné spolupráci s  Českým červeným 
křížem. V  jejím rámci poskytne mimořád-

nou podporu na pořízení 28 nových vozů 
formou operativního leasingu na 12 měsíců. 
Partnerství obou subjektů potrvá 5 let a zapo-
jí se do ní síť autorizovaných partnerů značky 
ŠKODA.   Hlavním cílem spolupráce bude 
zajištění mobility pracovníků Českého čer-
veného kříže při výkonu zdravotnických, zá-
chranných a sociálních služeb. ČČK naopak 
poskytne autorizovaným partnerům značky 
ŠKODA školení kurzů první pomoci na ak-
cích spojených s bezpečnostní tematikou.

Sté výročí založení ČSČK  
ve stříbře a zlatě
Století od založení  Československého čer-
veného kříže si připomínáme i  díky Čes-
ké národní bance a  České mincovně. Dne  
6. února 2019 byla do oběhu uvedena stří-
brná dvousetkoruna vydaná Českou ná-

rodní bankou a  ražená v  České mincovně. 
Autorem vítězného návrhu je medailér Asa-
mat Baltaev, DiS. Jeho návrh zvítězil mezi 
34 návrhy, které se soutěže vypsané Českou 
národní bankou zúčastnily. 100. výročí zalo-
žení ČSČK však jablonecká Česká mincov-
na připomněla i vlastním počinem. V rámci 
svého volného cyklu nejkrásnějších nerea-

lizovaných návrhů přihlášených do soutěží 
České národní banky vydala zlatou pamět-
ní medaili. Její emisní náklad čítá pouhých 
99 číslovaných kusů. Jako předloha pamětní 
medaile posloužil návrh medailéra MgA. 
Martina Daška, který si ze soutěže ČNB od-
nesl druhé místo.

Je svět schopen čelit jaderné 
válce? Ne. Zakažme jaderné 
zbraně!
74 let po té, co jaderné zbraně zničily Hi-
rošimu a  Nagasaki, vzrůstá riziko dalšího 
použití jaderných zbraní. Státy – v rozporu 
se svými závazky k jadernému odzbrojení – 
doplňují své jaderné arzenály a vyvíjejí nové 

druhy jaderných zbraní. Vojenské inciden-
ty, do nichž jsou zapojeny státy vlastnící 
jaderné zbraně a  spojenci těchto států, se 
objevují s alarmující frekvencí. Mezinárodní 
výbor Červeného kříže se obává eroze pro-
cesu jaderného odzbrojení a kontroly jader-
ných zbraní. Současný znepokojující trend 
nových závodů v  jaderném zbrojení zvyšu-

je nebezpečí možného použití jaderných 
zbraní. Mezinárodní Červený kříž proto 
zahájil kampaň Rozhodněme o budoucnosti 
jaderných zbraní dříve, než ony rozhodnou 
o  naší! www.notonukes.org. Má upozornit 
veřejnost na katastrofické humanitární ná-
sledky jaderné války a povzbudit k naléhá-
ní na své vlády, aby podepsaly a ratifikovaly 
Smlouvu o  zákazu jaderných zbraní. ČR 
o tom aktuálně neuvažuje.

Oslavy 100. výročí ČSČK jsme 
zahájili plesem na Žofíně
Oslavy 100 let ČSČK a ČČK se na ústřední 
úrovni odehrávají v rámci dvou dat - mezi 
6. únorem, kdy byl v  roce 1919 ČSČK 
založen, a  8. květnem - Světovým dnem 
Červeného kříže a  Červeného půlměsíce, 
k  němuž ČSČK světové hnutí ČK&ČP 
inspiroval. Symbolickým zahájením oslav 

100 let ČSČK a ČČK byl v pátek 8. února 
2019 Reprezentační ples ČČK v Praze na 
Žofíně, kde je také 7. května, tedy v před-
večer Světového dne ČK&ČP, slavnostní 
shromáždění uzavře. Ti, kteří si s námi naše 
„100. narozeniny“ připomenuli hudbou 
a tancem, si mohli vybrat z bohatého pro-
gramu  - přišli za námi MoonDance Or-
chestra, TŠ Astra Praha, Kamil Střihavka, 
ABBA Revival, Hlavsa orchestra, Daniela 
Šinkorová, DJ Jirka Březina, Alena Přiby-
lová and her Longhairs.pamětní  dvousetkoruna
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TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

 07. 03. 2019-Filipíny: Epidemie spalniček 
si žádá životy dětí <5 roků – zemřelo ji jich 
letos již 261, varovala dnes MF ČK&ČP. 
Rostoucí výskyt spalniček je dán nízkou 
proočkovaností – mezi léty 2017-18 vzros-
tl počet nemocných o 547% a v roce 2018 
jich zemřelo 202! Podle předsedy Filipín-
ského ČK R. Gordona by mohlo být ohro-
ženo 2,6 milionu dětí. Personál FČK bude 
proto chodit ode dveří ke dveřím, aby bylo 
za 12 měsíců dosaženo 100% vakcinace. 
Vakcína je dostupná po desetiletí a zajišťu-
je takřka 100% ochranu před nemocí. Ve 
spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se 
FČK podílí rovněž na izolaci nemocných – 
vzhledem k přeplněnosti nemocnic – i ve 
stanech. Na očkovací kampaň poskytne 
Federace 45 mil. Kč, což stačí na očkování 
260.000 osob.

 06. 03. 2019-Venezuela: Ke zvládnutí 
zvýšených humanitárních potřeb v  zemi 
navýšila MF ČK&ČP podporu Venezu-
elského ČK na 299 mil. Kč, což postačí 
220.000 nejzranitelnějším osobám. Naše 
reakce je založena na konkrétních akti-
vitách, o  nichž víme, že je lze realizovat 
neutrálním a  nestranným způsobem na-
vzdory velmi složité situaci v  zemi, uve-
dl F. Rocca, prezident Federace. Politika 
podle něj musí jít stranou. Ústředním bo-
dem je snaha o poskytnutí řady kritických 
zdravotních služeb. Personál VČK rovněž 
ošetřuje raněné při demonstracích.

 05. 03. 2019-Ukrajina: Červený kříž 
pomáhá při zvládání největší evropské 
epidemie spalniček od r. 2015. 
Nemocných je >75.000, z  toho 21.000 
nových případů v  r. 2019. Příčinou epi-
demie je nízká proočkovanost ukrajin-
ské populace (v  r. 2018 bylo očkováno 
jen 54 % novorozenců), dle WHO má 
být proočkovanost 95%. Podle prof. M. 
Poličuka, prezidenta UkČK, má Ukrajina 
vůbec jednu z nejnižších proočkovaností 
a UkČK se také zabývá šířením informova-
nosti. Federace ČK&ČP uvolnila na pod-
poru UkČK 2,5 mil. Kč, což postačí na 
pomoc 90.000 lidem z  nejohroženějších 
skupin – dětem <6 let, lidem se sníženou 
imunitou a  lidem neočkovaným. Podle  
S. Missiriho, ředitele MF ČK&ČP pro 
Evropu, je těžké uvěřit, že v  r. 2019  
v Evropě umírají děti na spalničky.

 04. 03. 2019-Sýrie: SV Sýrie – relativně 
malý počet zahraničních bojovníků a  je-
jich rodin poutá nepoměrně větší mezi-
národní pozornost, než desítky tisíc Syřa-
nů žijících v uprchlickém táboře Al Hol, 
přesto, že je přeplněn, proudí do něj další 
a další lidé, uvedl Ph. Spoerri, ved. Dele-
gace MVČK v Sýrii. Od poloviny února 
zde nově působí tzv. společné kuchyně 
Syrského ČP – za podpory MVČK vydá-
vají v Al Holu 6.500 teplých jídel denně. 
Je dodáváno 98.000 litrů pitné vody den-
ně. Od začátku roku registruje MVČK 

v táboře 848 dětí bez doprovodu, věnuje 
jim zvláštní péči.

 25. 02. 2019-Etiopie: MVČK spolu s Eti-
opským ČK poskytuje nouzovou pomoc 
lidem přemístěným v  důsledku etnických 
násilností. Stany, přikrývky, kanystry na 
pitnou vodu, kuchyňské potřeby, mýdlo ap. 
obdrželo 5.000 rodin v okrese Haro Limu.

 14. 02. 2019-Ukrajina: V  Dněpropetrov-
sku bylo za podpory MVČK otevřeno první 
forenzní výukové středisko. MVČK uspořá-
dal kurs identifikace lidských ostatků.

 14. 02. 2019-Jihoafrická rep.: MVČK 
přivítal rozhodnutí vlády JAR ratifikovat 
smlouvu o zákazu jaderných zbraní a při-
spět tak k  eliminaci jaderných zbraní na 
Zemi.

 14. 02. 2019-Ukrajina: Již pět let kon-
fliktu na V. Ukrajině. Lidé žijící podél 
“zamrzlé” frontové linie na Donbase při-
šli o  své příjmy, těžko nesou pokračující 
násilnosti. V  zimě se jejich situace ještě 

Další pomoc ČČK dorazila  
do Sýrie
Letos uplyne již osm let od vypuknutí kon-
fliktu v SýriiI a mnohdy se zdá, jakoby již ne-
budil zvláštní pozornost. Pomoc zajišťovaná 
Českým červeným křížem však stále pokračuje 
– do Sýrie krom finanční pomoci putovaly již 

tři mobilní ambulance a 14,2 tun humanitár-
ního materiálu, především zdravotnické tech-
niky a zdravotnických pomůcek. Další zásilka 
z ČR vyrazila v  závěru loňského roku a přes 
přístav Latákii se dostala až do Damašku. Ob-
sahem pomoci, kterou 17. 1. 2019 předal Jo-
sef Konečný, ředitel Úřadu ČČK, bylo celkem 
27 vybraných zdravotnických přístrojů v hod-
notě 4,9 miliony Kč: jedná se diagnostické 

přístroje – ultrazvuky, bioanalyzátory a bron-
choskopy. Vše je dodáno včetně příslušenství 
(např. tiskárny) a spotřebního materiálu. Naše 
pomoc bude použita ve zdravotnických zaří-
zeních Syrského červeného půlměsíce, který 
ve svých 148 zdravotnických zařízeních jen za 
loňský rok poskytl 2,9 milionu ošetření.

Kampaň „S malou pomocí k velké 
radosti“ opět pomůže dětem
Společná kampaň Českého červené-
ho kříže a  společností Procter&Gamble 

a  COOP „S  malou pomoci k  velké ra-
dosti” pomohla tentokráte vybrat částku  
330 000 Kč. Částku využijeme nejen 
na zútulnění prostředí azylových domů 
pro matky s  dětmi provozovaných ČČK 
a  Dětské odborné léčebny Charlotty  
G. Masarykové v Bukovanech, ale také na 
pořízení vybavení a aktivit, které pomáhají 
dětem smysluplně trávit volný čas nebo se 
vzdělávat. Mnohým z nich udělají radost 
také plánované edukační akce.
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zhorší – poškozené stěny, střechy i  okna 
propouštějí chlad... Palivo se těžce shání 
a  je stále dražší. Chlad je obtížný i  ven-
ku, doprava nefunguje a překračovat linii 
doteku je tak obtížnější. Na přechodových 
bodech provozuje MVČK a  UkČK „za-
hřívací“ a občerstvovací stanice. 

 14. 02. 2019-Španělsko 1939: Před  
80 lety MVČK zorganizoval v posledních 
týdnech španělské občanské války repa-
triaci několika stovek válečných zajatců 
poté, co je po obsazení Barcelony pře-

dala španělská vládní vojska Francii. Na 
obrázku opouští zástup zajatců pevnost 
Prats-de-Mollo, kde byli nejprve pod do-
hledem francouzské vlády umístěni a míří 
k delegátům MVČK.  

 13. 02. 2019-Nigérie: Konflikt v SV Ni-
gérii již trvá 10. rok. Nyní přinutil opustit 
domovy dalších >80.000 lidí – přežívají 
v Nigérii nebo sousedních státech. V ob-
lasti Borno se do hlavního města Maidu-
guri přesunulo jen za uplynulé 2 měsíce 
>30.000 utečenců. MVČK vybudoval 
nouzové přístřeší pro 1.500 rodin. Někteří 
přišli o domov již podruhé.

   08. 02. 2019-Venezuela: Prezident MF 
ČK&ČP vyzval venezuelské představitele 
i představitele ostatních států, aby respek-
tovali neutrální, nestrannou a nezávislou 
povahu humanitární práce ČK ve Venezu-
ele. ČK pomáhá lidem ve Venezuele i všu-
de na světě bez ohledu na jejich sociální 
status či politické názory. Nepolitizujte 
naši práci, řekl F. Rocca. Venezuelský ČK 
má v  terénu >2.600 příslušníků napříč 
zemí, provozuje 8 nemocnic a 38 ambu-
lantních zařízení, registrováno je v  nich 
>1 mil. pacientů. V souvislosti s nabídka-
mi zahraniční pomoci uvedl D. Stilhar, ře-
ditel MVČK pro operace, že ČK může být 
zapojen jen do takových pomocí, které se 
dějí v dohodě s představiteli úřadů zemí, 
bez ohledu na to, kdo jimi jsou.

 07. 02. 2019-Ženeva/Venezuela: MV 
ČK zvýšil rozpočet na humanitární akti-
vity ve Venezuele na 450 mil. Kč. Krom 
současných aktivit (kampaň proti malárii, 
očkovací kampaň) poskytne po dohodě 
s ministerstvem zdravotnictví léky a zdra-

votnický materiál šesti větším nemocni-
cím. O humanitární situaci v zemi přilétá 
zítra jednat do Venezuely prezident MF 
ČK&ČP F. Rocca.

 07. 02. 2019-Ženeva: Mosambik se 
stal 100. zemí, která ratifikovala Úmlu-
vu o  obchodu se zbraněmi, jejíž přijetí 
MVČK aktivně prosazoval. Uvedla to 
ředitelka MVČK pro mezinárodní právo 
a politiku H. Durham. Smlouva reguluje 
obchod se zbraněmi - především zakazuje 
transfery zbraní bojujícím stranám poru-
šujícím MHP.

 06. 02. 2019-Sýrie: Týmy Syrského ČP 
a  OSN doručily do Rukbanu humani-
tární pomoc pro 40.000 lidí (mouka, 
základní potraviny, speciálně výživa pro 
těhotné a novorozence, kojence, šaty ap.). 
133 nákladních aut urazilo 260 km. Sou-
částí pomoci je také očkování proti TBC, 
dětské obrně, hepatitidám a dalším závaž-
ným nemocem. Doprovod SČP čítá 146 
humanit. pracovníků SČP. 

 01. 02. 2019-Ženeva/Budapešt: MF ČK&ČP 
vyzvala, aby lidé v době velkých mrazů kon-
trolovali své blízké, sousedy a přátele, zejmé-
na, jsou-li vyššího věku nebo jinak zranitelní 
– postačí telefon. Také je třeba zjišťovat, zda 
nepotřebují donést léky apod. Tam, kde pa-
nují opravdu mimořádné mrazy, navštěvují 
seniory dobrovolníci ČK. Dr A. Trgachev-
ska z regionálního úřadu MVČK pro Evro-
pu doporučuje, aby staří lidé pili teplé nápo-
je a dostatečně jedli. Alkohol je nevhodný, 
může vyústit v hypotermii. Alespoň jednu 
místnost v bytě by měli mít vytopenu na as-
poň 20°C. Nezbytné je teplé oblečení. Do-
statečně oblečeni by měli být i doma, neboť 
termoregulační schopnost starého člověka je 
snížena.

 31. 01. 2019-Ženeva: MVČK provádí 
kontrolní návštěvy míst, kde jsou osoby 
zbaveny svobody v  souvislosti s  válkami 
nebo nepokoji. Důvěrně s  těmito lid-
mi hovoří. Výsledky těchto zjištění jsou 

podkladem pro jednání MVČK s  odpo-
vědnými orgány dotyčné strany s  cílem, 
aby podmínky, v  nichž jsou lidé drženi, 
odpovídaly právu a  humanitárním stan-
dardům. Tyto zprávy jsou však důvěrné 
a nejsou přípustné např. jako podklad pro 
event. trestní stíhání případných porušení 
MHP, neboť – slovy J. Picteta, posláním 
ČK je humanita, nikoli spravedlnost.

 28. 01. 2019-Ženeva: Současné ozbrojené 
konflikty se bohužel „vrací do měst“. Tím 
nabývají na aktuálnosti ustanovení MHP 

stanovující bojujícím stranám povinnost 
preventivních opatření s  cílem vyloučit 
náhodné ztráty na civilistech a  civilních 
objektech. Má nějaké povinnosti i strana, 
která danou oblast brání? Výčet těchto zá-
vazků přináší blog Joint Blog Series / Law 
and Conflict: 

 28. 01. 2019-Ženeva: Prezident MF 
ČK&ČP F. Rocca se dnes v  souvislosti 
s  osudem migrantů obrátil na evropské 
vlády s  výzvou, aby našly trvalé řešení, 
které zabrání dalším úmrtím ve Středo-
zemním moři. Připomněl, že ochrana ži-
votů musí být věcí všech vlád.

 24. 01. 2019-Mongolsko: Propuknutí 
epidemie chřipky A  (H1N1) je v  Mon-
golsku “dětskou krizí” – 90 % nemocných 
jsou děti <5 let. Kapacita dětského odd. 
nemocnice v  Ulanbátáru je 977 lůžek, 
ale hospitalizováno je již >1.500 dětských 
pacientů. Propuknutí chřipkové epidemie 
v  kombinaci se znečištěným ovzduším, 
extrémní zimou, chudobou a  nebezpe-
čím zánětu plic je dle B. Nordové, gen. 
taj. Mongloského ČK ohrožením dětí 
na životě. V zemi je aktuálně 73 nemoc-
ných/10.000 obyvatel, což je značně více, 
než ve dvou předešlých sezonách. Vrchol 
epidemie se ale čeká až za dva měsíce. 
Mongolský ČK dodává nemocnicím do-
časná lůžka, šíří informace a vyslal perso-
nál do nejpostiženějších oblastí.

 23. 01. 2019-Afghánistán: Rehabilitační 
centra MVČK v Afghánistánu loni přijala 
>12.000 nových pacientů, což je rekordní 
počet od r. 1988, odkdy MVČK tam tato 
centra provozuje. Tento počet je podle  
A. Caira, vedoucího rehabilitačních pro-
gramů MVČK v  Afghánistánu jen od-
razem velké míry potřeby. Na 33 mil. 
obyvatel Afghánistánu připadá odhadem  
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Pro pomoc jeskyňářům, kteří se v podze-
mí dostali do nesnází, ovšem samozřejmě ne-
jen pro ně, funguje Speleologická záchranná 
služba České speleologické společnosti (SZS 
ČSS). Je zaměřena na záchranu při nehodách 
v jeskyních, kde nemůže jiný záchranný sbor 
zasáhnout především pro neznalost tohoto ex-
trémního prostředí. Působí v ní 30 zkušených 

jeskyňářů, kteří procházejí pravidelným výcvi-
kem a kteří jsou schopni poskytnout kvalifiko-
vanou pomoc při nehodě ve velmi obtížných 
podmínkách složitých jeskynních systémů.

SZS ČSS je čistě dobrovolnou organiza-
cí, která nemá žádné zaměstnance a  za účast 
na akcích nevyplácí žádné odměny. Pro svou 
kvalitní záchranářskou úroveň je zařazena i do 
Integrovaného záchranného systému ČR. SZS 
ČSS organizuje kromě svých vlastních pravi-
delných cvičení, včetně nácviku součinnosti 
s HZS ČR, především instruktážní a preven-
tivně zaměřené akce. Jsou pořádány lezecké 
výcvikové akce pro jeskyňáře i širší veřejnost, 
kde si všichni zájemci mohou vyzkoušet spe-
leologickou lanovou techniku pod dozorem 
zkušených instruktorů. Díky této aktivitě je 
u nás nehodovost speleologů v jeskyních mi-
nimální. Kromě českých lokalit se vybraní 
členové SZS ČSS a HZS ČR zúčastnili špič-
kového speleozáchranářského školení v Lóza-
ru ve Francii, kde se zabývali nejmodernějšími 
způsoby a postupy záchrany osob z podzemí.

Z akcí, kromě řádných pravidelných cvi-
čení jak obou jednotlivých stanic SZS ČSS, 
tak i  součinností se záchranáři z  řad HZS 
ČR, jejichž termín je už znám, lze jmenovat 
hlavně tradiční Speleofórum v dubnu 2019, 
v červnu 2019 každoroční Chlumochod (le-
zecký trenažér) a v říjnu 2019 soutěž Czech 
Speleo Photo.

z podkladů SZS zpracovala  
Lucie Hendrychová, Úřad ČČK  

OKÉNKO DO DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Projekt IKEA – ,,Spolu s vámi“ podpoří léčebnu 
Začátkem roku 2019 jsme obdrželi pří-

jemnou zprávu o tom, že naše léčebna na zá-
kladě přihlášky, byla nominována zaměstnan-
ci IKEA Zličín do projektu ,,Spolu s vámi“. 
O  co se jedná? Vybraná pětice neziskových 
organizací v tomto regionu se ucházela o pří-
zeň vlastníků karty IKEA Family. Zákazníci 
známého obchodního domu mohli každé 

vybrané organizaci dát jeden bod na jednu 
svou kartu. Pravidla naprosto spravedlivá. 
Samozřejmě každý z vybraných neziskových 
organizací oslovil své partnery, přátele a zná-
mé s  informací, že mohou vybrané zařízení 
podpořit svým hlasem. Asi po měsíčním 
hlasování získala léčebna v Bukovanech krás-
ných a  potřebných 226 hlasů. Tento počet 

nás posunul ve vybrané pětici na druhé místo 
a s ním přišla i překvapivá výhra 125 000,-Kč! 
Díky všem! K naší radosti můžeme zvelebit 
několik pokojů pro rodiče s nemocnými dět-
mi novým vybavením z nabídky IKEA, kte-
rá od začátku projektu pomohla již více než  
120 neziskovým organizacím zaměřeným 
na děti. Navíc jsme se později dozvěděli, že  

>>> 

1,5 mil. osob s  fyzickým hendikepem. 
Sedm center MVČK v  Kábulu, Mazar-i
-Sharifu, Heratu, Jalalabadu, Gulbarharu, 
Faizabadu a Lashka Gah se zaměřují přede-
vším na oběti pozemních min, výbušných 

pozůstatků války a  střelných zranění. Po-
máhají ale také osobám s vrozenými vada-
mi či obětem nehod. Mají v péči 178.000 
klientů. Jen loni krom bezpočtu fyziotera-
peutických sezení obdrželi >22 000 pro-
téz končetin aj. ortopedických pomůcek, 
2.000 inval. vozíků a 18.000 berlí. MVČK 
také usnadňuje resocializaci postižených, 
a to jejich školením, mikroúvěry pro začí-
nající podnikatele a  sport. programy jako 
basket, futsal a rekreační aktivity.

 21. 01. 2019-WEF: Na letošním Světo-
vém ekonomickém fóru v  Davosu vy-
stoupí prezident MVČK P. Maurer. Svá 
jednání se světovými lídry zaměří na osm 
bodů, které dle názoru MVČK musíme 
v r. 2019 udělat k vyřešení situace 120 mi-

lionů lidí postižených ozbrojenými kon-
flikty, jejichž politické řešení je efemérní:

 21. 01. 2019-Ženeva/Egypt: Gen. tajemník 
MF ČK&ČP As Sy navštívil Egypt. Setkal 
se s  vedením Egyptského ČP, zaměstnanci 
i dobrovolníky. Podpořil nárůst mezinárod-
ní podpory programů Egypstkého ČP, který 
je klíčovým humanitárním aktérem v zemi. 
Jednat bude také s vládními představiteli.

 11. 01. 2019-Sýrie/Japonsko/ČR: Dnes 
do Sýrie dorazila pomoc Japonského ČK 
čítající 16 sanitek. Pomoc Českého červe-
ného kříže zaměřená na zdravotnické pří-
stroje a materiál byla v Sýrii předána další 
týden. Obě pomoci jsou určeny Syrskému 
ČP, jehož 148 zdravotnických zařízení po-
skytlo loni 2,9 milionu ošetření. 

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ ČČK

Česká speleologická společnost se systematicky soustřeďuje na podporu 
činnosti svých členů i zájemců o speleologii z řad ostatní veřejnosti

Foto: Ivan Kletečka
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Z ČINNOSTI OS ČČK

12. června přijede do léčebny zhruba 30 dob-
rovolníků z řad zaměstnanců IKEA, kteří se 
nebojí přidat ruku k dílu a pomoci léčebně 
s různými potřebnými pracemi. Velice si váží-
me této podpory, která opravdu není obvyk-
lá. Prostředí, ve kterém se děti léčí, má velký 
vliv na jejich rozvoj a celkovou pohodu, proto 
děkujeme všem za pomoc a podporu našeho 
zařízení, bez které se jako neziskové zařízení 
neobejdeme. V  dalších číslech rádi ukáže-
me, jak naše pokoje s přispěním obchodního 
domu IKEA prokouknou. Více o  projektu 
najdete na stránkách: https://www.spolusva-
mi.cz/vyherci 

Zastávka v Bukovanech 
s plným autem radosti 
pro děti

Koncem února nás v Bukovanech potěši-
la příjemná návštěva. S plným dodávkovým 
autem různých her, knih, hraček a stavebnic 
přijeli do léčebny zástupci Věznice  Příbram. 
Přivezli dětem opravdu mnoho rozmanitých 
překvapení. Jednalo se o  ojedinělý projekt 
v  nápravném zařízení s  názvem ,,Radost 
dětem“, o  kterém jsme informovali minu-

le. Zaměstnanci věznice Bytíz nastartovali 
s  nadšením charitativní projekt, do kterého 
se postupem času zapojovalo více a více lidi-
ček nejen z řad zaměstnanců, ale i odsouze-
ných. Jsme rádi, že si vybrali zrovna dětskou 
léčebnu v Bukovanech. Musím konstatovat, 
že celá akce byla od začátku až do konce ve-
lice pečlivě připravená. Návštěva věznice pro 
nás byl nevšední zážitek, stejně tak i připra-
vený kulturní program. Vše se odehrávalo na 
velmi přátelské vlně a bylo vidět, že všichni 
kolem projektu jsou potěšeni, že mohli něco 
potřebného udělat. Některé dárky již byly dě-

tem rozdány, další čekají na děti, které teprve 
přijedou, aby jim také dělaly radost. V  této 
době se rámují krásné velké obrazy s dětskou 
tématikou a  příběhem, které budou zdobit 

prostory léčebny. Pro děti je namaloval od-
souzený malíř, který odvedl opravdu kus 
práce. No a co dodat na závěr? Máme radost 
z takových počinů a děkujeme všem organi-
zátorům za jejich píli a úsilí. Těší nás, že padlo 
slovo i o další spolupráci. Naše zařízení nema-
jí tolik společného, snad jen můžeme říci, že  
v  každém z nich se ,,léčí nemoci“ a pro všech-
ny je důležité nad nemocí zvítězit. 

Za kolektiv DOL Bukovany Václav Plecitý
www.lecebnabukovany.cz 

Výjimečným počinem oslavujícím 100. 
výročí založení Československého červené-
ho kříže je emise pamětní stříbrné 
dvousetkoruny Českou národní 
bankou podle návrhu Asama-
ta Baltajeva k datu 6. února 
2019. Není to však jediný 
numismatický skvost, který 
se tomuto tématu věnuje.

Jablonecká Česká min-
covna vydala půluncovou 
zlatku. Medaile je součástí je-
jího volného cyklu nejkrásnějších 

nerealizovaných návrhů  přihlášených do 
soutěží České národní banky.  „Emisní ná-

klad čítá pouhých 99 kusů medailí ruč-
ně číslovaných na hraně.  Součástí 

každé medaile je ilustrovaný cer-
tifikát pravosti,  který vypráví 
příběh dobročinného hnutí.“ 

Jako předloha pamětní 
medaile posloužil návrh me-
dailéra Martina Daška při-

hlášený do výtvarné soutěže 
České národní banky, který si 

odnesl druhé místo. 

„Kříž na averzní straně předkládá výjev 
z  lazaretu, kde  lékař pečuje o  nemocné.  Na 
reverzní straně jsou do kříže zakomponová-
na heraldická zvířata České republiky,“ popsal 
medaili Černý s  tím, že tato kompozice 
je obklopena opisem tvořeným výčtem 
základních principů Červeného kříže, 
kterými jsou HUMANITA, SVĚTOVOST, 
NEZÁVISLOST, DOBROVOLNOST, 
NESTRANNOST, NEUTRALITA 
a JEDNOTA.

Lenka Klimentová, 
OS ČČK Jablonec nad Nisou 

Vzpomínka našeho výročí vetknutá i do zlata

Bezplatná aktivita MS ČČK Ostrov k 100. výročí založení ČSČK
MS ČČK Ostrov realizuje zdravotnický dozor na všech ty-

pech akcí – kulturních i sportovních. 
K 100. výročí založení ČSČK se akční členové místní sku-

piny rozhodli, že v tomto roce budou bezplatně zajišťovat zdra-
votnický dozor pro SLEDGE HOKEJ OPEN na zimním sta-
dionu v  Ostrově. Na všech asistencích je především přítomna 
dobrovolná zdravotnice s mnohaletou praxí, předsedkyně místní 
skupiny Drahuška Nováková. V případě potřeby poskytuje kva-
lifikovanou předlékařskou první pomoc. Za to vše jim patří velké 
poděkování.

Věra Sládková, DiS., ředitelka OS ČČK K. Vary 
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OS ČČK v  Chebu se svou činností 
dostává do podvědomí nejen obyvatel 
Chebska, Ašska a Mariánskolázeňska.

S potěšením můžeme konstatovat, že náš 
oblastní spolek rok od roku více expanduje 
se svými činnostmi. Díky členské základně, 
kvalitnímu vedení a  erudovaným lektorům 
jsme nejen více vidět, ale i slyšet. 

V  minulém roce naši zdravotníci 
zabezpečili desítky akcí sportovních, 
osvětových a kulturních, na nichž odsloužili 
celkem 1102,25 hodin a  ošetřili 309 
zranění. V  normách první pomoci jsme 
proškolili více jak 1000 osob. Poskytly jsme 
bezpočet odborných konzultací k  tématům 
ze zdravotnických a sociálních oblastí. Řešili 
jsme vědecko-výzkumné projekty a  náš 
odborný garant zasedal v  expertní skupině 
Ministerstva práce a sociálních věcí.

O  tom, že činnost je úspěšná a  kladně 
hodnocená svědčí i mnohá ocenění, která jsme 
v  minulém roce a  na začátku roku letošního 
obdrželi. V srpnu to bylo ocenění od zástupců 
místní samosprávy v  čele s  hejtmankou 
a  poslankyní Mgr. Janou Mračkovou 
Vildumetzovou – Yvonne Veselá za dlouholetou 
činnost v  Českém červeném kříží a  Jakub 

Jestřáb za činnost vzdělávací, 
popularizační a vědeckou v oblasti 
zdravotně sociálních věd. V lednu 
pak Yvonne Veselá převzala na 
slavnostním přijetí v  Novém 
roce ocenění od starosty města 
Chebu za dlouholetou činnost ve 
prospěch města.

Do nového roku vstupujeme 
s  pokorou, nadšením, značnou 
dávkou energie a přesvědčením, 
neboť v námi uskutečňovaných 
aktivitách vidíme určité 
poslání, které nás naplňuje. 

Pevně věříme, že se naše činnost bude 
dařit i  nadále a  budeme moci šířit dobré 
jméno Českého červeného kříže. Už 
nyní pracujeme na mnohých projektech, 
jednáme o navázání příhraniční spolupráce, 
obnovujeme vybavení na zdravotnické 
služby, modernizujeme výukové pomůcky 
a  připravujeme podkladovou dokumentaci 
k  dalším již získaným tuzemským 
i zahraničním akreditacím. 

Jakub Jestřáb, OS ČČK Cheb 

Je za námi kus práce. A je to vidět! PLES OS ČČK 
ZLÍN 2019

V sobotu 2. února 2019 se uskuteč-
nil XXV. společenský ples Oblastního 
spolku Českého Červeného kříže Zlín. 
Zaplněný Kongresový sál Interhotelu 
Moskva, bohatá tombola, plný roztan-
čený parket a celkově příjemná atmosfé-
ra. Tak lze ve stručnosti charakterizovat 
ples, který tradičně pořádá OS ČČK 
Zlín začátkem roku. K poslechu a tan-
ci hrálo hudební duo I. D. Band, které 
nenechalo jednoho tanečníka dlouho 
sedět na židli.

Velké poděkování patří nejen všem 
sponzorům a hudbě, ale také organizáto-
rům za příjemně strávený večer plný zá-
bavy. Již nyní se těšíme na další ples OS 
ČČK Zlín, který se uskuteční 8. února 
2020!

Markéta Gabryšová, DiS.,  
OS ČČK Zlín 

Průzkumem znalostí o  historii i  sou-
časnosti Českého červeného kříže se karlo-
varský Červený kříž rozhodl připomenout 
veřejnosti, že ČČK letos slaví 100. výročí 
svého založení.

Oslovili jsme 100 lidí různého věku, 
od 15 do 76 let. Z  průzkumu vyplynulo, 
že široká veřejnost si činnost Červeného 
kříže spojuje především s  poskytováním 
humanitární pomoci při povodních a poté 

s dárcovstvím krve. ČČK si lidé spojují také 
s  výukou a  poskytováním první pomoci, 
což byla třetí nejčastější odpověď.

Přímou zkušenost s  naším působením 
v  Karlovarském kraji má 12 % lidí. 
Z  průzkumu také vyplynulo, že dvě třetiny 
oslovených mají o  ČČK alespoň základní 
informace - většinou šlo o osoby starší 30 let.

To jsou příznivá čísla, ale průzkum 
zároveň ukázal, že mladí lidé ve věku 

15 až 30 let o  Českém červeném kříži 
často nevědí téměř nic. Je proto potřeba 
hledat příležitosti, jak dnešní mladou 
generaci seznamovat s  prospěšností 
a  užitečností ČČK působící v  oblasti 
humanitární, sociální a  zdravotní. Námi 
oslovení "mileniálové" si alespoň částečný 
obrázek mohli udělat z  publikace týkající 
se první pomoci, kterou obdržel každý 
z respondentů.

Věra Sládková, DiS., 
Ředitelka OS ČČK K. Vary 

Projekt EDISON
V  prostorách KD v  Dalovicích se od 

pondělí 21. 1. do pátku 25. 1. 2019 zapojil 
OS ČČK Karlovy Vary do mezinárodního 
projektu Edison. Celá akce se uskutečnila 
pod záštitou Střední školy logistické 
v Dalovicích. Členové KBDK představovali 
činnost oblastního spolku a  vytvořili 
prezentaci o  důležitosti bezpříspěvkového 

dárcovství krve v anglickém 
jazyce. 

V rámci tohoto projektu 
jsme se setkali se stážistkami 
vysokých škol z  Číny, 
Ruska, Turecka a Ukrajiny.

Bc. Jan Chylo, MBA, 
předseda KBDK OS ČČK 

Karlovy Vary 

Sto let. Sto lidí. Sto pohledů
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Přednáška o historii 
ČSČK/ČČK  

+ První pomoc pro 
žáky ze ZŠ Kovářov

Dne 18. února proběhl na ZŠ Ková-
řov projektový den, který byl věnován 
stému výročí vzniku naší organizace. 
Této akce se účastnila ředitelka Mgr. 
Petra Vítková a  instruktor ČČK Lukáš 
Nebes. 

Pro žáky 1. až 7. třídy byl připraven 
naučný program, ve kterém byli žáci se-
známeni s činností ČK/ČČK a v prak-
tické části si děti vyzkoušely základní 
postupy v poskytování první pomoci. 

Nejšikovnější žáci byli odměněni di-
plomem a  drobným dárkem. Na závěr 
jsme předali čestné uznání za výtvarnou 
práci v  soutěži ke 100 letům vzniku 
ČSČK/ČČK. 

Mgr. Petra Vítková, OS ČČK Písek 

Jak varovat především 
mladé lidi před riskováním 
na silnicích vyvolalo debatu 
mezi účastníky semináře. 
Lektor účastníkům přiblížil 
problematiku dopravních 
nehod pod vlivem alkoholu 
a jiných návykových látek na 
modelových příkladech ze své 
bohaté praxe. Cílem semináře 
bylo seznámit účastníky 
s  doporučenými postupy 
chování při krizových situacích na komunikaci 
a  ostatních dopravních cestách. Součástí 

byla i  výuka technické pomoci 
při dopravní nehodě, ochrana 
zdraví, využití zdravotnického 
vybavení autolékárničky včetně 
praktického nácviku, vyproštění 
raněných včetně sejmutí přilby 
motocyklistovi. 

Doufáme, že akce splnila 
svůj účel. Kdyby se jen jednomu 
člověku, který se ocitne v úzkých, 
dostalo účinné pomoci, nebyla 
naše práce marná.

Ing. Michaela Sládková, OS ČČK K. Vary 

Prevence dopravních nehod – další cyklus 
bezplatného vzdělávání pro občany

Ocenění dárců krve v Karlových Varech
Na karlovarské transfuzní stanici proběhlo 

14. 2. 2019 slavnostní předání zlatých 
a  stříbrných medailí prof. MUDr. Jana 
Janského bezpříspěvkovým dárcům krve. 

Poděkovat jim přišli i  zástupci města. Bylo 
to příjemné setkání s  lidmi, kteří dokáží 
projevovat obětavost. Když odcházeli, odnášeli 
si nejen dárky, ale také pocit, že ostatní jejich 
skutky oceňují. Jsme rádi, že i  díky naší 
podpoře a  propagaci dárcovství krve stoupá 
počet dobrovolných dárců. Stejně tak se 
i  vy můžete stát pravidelným dárcem krve 
a zachránit tak nejeden lidský život.

Věra Sládková, DiS.,  
ředitelka OS ČČK K. Vary 

Již tradičně pořádal Oblastní spolek ČČK 
Kroměříž v období jarních prázdnin příměstský 
tábor. Čtyřicítka dětí s  instruktory se vždy 
ráno, od pondělí do pátku, vydala autobusem 
a  s  plnou lyžařskou výbavou na Troják. Celé 
dopoledne sjížděli svah. Pod profesionálním 
vedením se nejen učili, ale i  zdokonalovali 
své lyžařské dovednosti a  um. Po vydatném 
obědě se vraceli, příjemně unaveni a  nabiti 
zimní energii na dětské dopravní hřiště, kde 

pokračoval program. Připravena byla relaxační 
místnost s  polštářky, „kino“ s  pohádkou, 
malování a  pro energické táborníky i  tanec. 
Samozřejmě nechyběli svačinky a pitný režim. 
Závěr tábora patřil poděkování a  předání 
zlatých „sladkých“ medailí a  to jak úžasným 
vedoucím a instruktorům, tak stále usměvavým 
a spokojeným lyžařům „táborníkům“. 

Hana Komínková, OS ČČK Kroměříž 

Jarní prázdniny na lyžích s ČČK Kroměříž Beseda v rámci  
výtvarné soutěže

Ve čtvrtek 14. 3. jsme v  rámci výtvarné 
soutěže „Červený kříž očima dětí“ připravili 
dopolední besedu pro děti předškolního věku 
zaměřenou nejen na první pomoc, ale také na 

historii ČK. Děti si vedly velmi dobře a jak je 
při těchto akcích obvyklé, ani tentokrát si děti 
neodnesly jen nové znalosti. Každý obdržel 
drobný dárek jako pozornost a připomínku 
na tento den.

Ing. Michaela Sládková, garant pro výuku 
první pomoci, OS ČČK K. Vary 


