
Také znáte ten pocit, kdy máte před 
sebou něco velmi důležitého, na čem vám 
velmi záleží, poctivě se na to připravuje-
te, ale máte současně obavy, jestli všechno 
dopadne jak má? Pak přijde ten okamžik, 
nastane den D a všechno dopadne dobře, 
vy si oddechnete – a nastane prázdno.

Tak přesně tento pocit jsem měl po 
letošních oslavách 100. výročí Českoslo-
venského červeného kříže, tedy po dvou 
pro mne nejvýznamnějších dnech v tom-
to roce – Prvním reprezentačním plesu 
Českého červeného kříže a  Slavnostním 
shromáždění k 100. výročí vzniku Česko-
slovenského červeného kříže.

Na obě akce jsme se samozřejmě při-
pravovali s  velkým předstihem, nechtěl 
jsem, aby sté výročí naší organizace prošlo 
bez povšimnutí veřejnosti, jako se to stalo 
při devadesátém výročí. 

O  obnovení tradice pořádání repre-
zentačních plesů ČČK jsme v  minulosti 
uvažovali několikrát. Když se ale přiblí-
žilo sté výročí, bylo to jasné – kdy, když 
ne teď? První representační ples Českého 
červeného kříže bezpochyby splnil svůj 
účel. Důležité je, že tradice byla obnove-
na. Jsem rád, že Výkonná rada ČČK od-
souhlasila pořádání plesu ČČK i v příštím 
roce. Organizace plesu se jistě bude v příš-
tích letech vyvíjet a měnit. Vždy ale půjde 
o dobrou, kultivovanou zábavu a  propa-
gaci naší organizace.

Shromáždění k 100. výročí na Žofíně 
bylo jednoznačně nejvýznamnější událos-
tí letošního roku v  životě naší organiza-
ce. Osobně si pamatuji oslavy 80. výročí 
v  roce 1999, které se konaly v  reprezen-
tačních prostorách Obecního domu 
a  účastnily se jich významné osobnosti 
našeho veřejného života i  nejvyšší před-
stavitelé Mezinárodního červeného kříže. 
Prezidenta Mezinárodního výboru ČK, 
který se oslav také účastnil, přijal dokonce 

prezident republiky, předsedkyně Sená-
tu i předseda vlády. Už z  tohoto důvodu 
jsme oslavy 100. výročí nemohli pojmout 
jinak, než jak nakonec proběhly. Celé po-
jetí mělo jediný cíl. V  reprezentativním 
prostředí paláce Žofín si v přátelské atmo-
sféře důstojně připomenout pozoruhod-
nou historii Červeného kříže v naší zemi. 
Můžeme být hrdí na to, že premiér Čes-
ké vlády, ministr zdravotnictví, hejtmané 
a další významní hosté svou aktivní účastí 
podtrhli slavnostní ráz oslav a  potvrdili 
tak význam naší organizace v životě spo-
lečnosti. A nejen to, ČNB vydala k 100. 
výročí speciální edici stříbrných mincí, 
my sami jsme vydali reprezentativní pu-
blikaci o  historii Červeného kříže u  nás, 
která je ozdobou každé knihovny.

Po skončení oslav 100. výročí jsem 
chvíli cítil velké uspokojení, které vystří-
dal onen zmiňovaný pocit jakési prázdno-
ty. Ten ovšem také netrval dlouho. Uvě-
domil jsem si, že oslavy nejen uzavřely 
stoletou historii ČK u  nás, ale současně 
odstartovaly současnost a budoucnost naší 
organizace, za kterou nese odpovědnost ta 
naše, ale hlavně příští generace.

Takže – co bude dál? Jednoduše řečeno 
musíme dále pracovat s ještě větším úsilím, 
větší invencí, větší kreativitou. Pokud jde 
o  centrálu, poslední roky jsme se snažili 
o finanční stabilizaci ČČK, pro kterou se 

vžil název institucionální podpora. To se 
nám podařilo a na základě usnesení vlády 
ČR z roku 2016 jsme poprvé v roce 2018 
obdrželi základní finance na naši činnost 
tímto způsobem. Kromě jiného jsme tak 
poprvé mohli přispět i oblastním spolkům 
na jejich činnost a v dalších letech v tom 
budeme jistě pokračovat.

Pracovali jsme i  na zahrnutí finanční 
podpory dalších celoplošných projektů 
ČČK do institucionální podpory. Jednali 
jsme mnohokrát v  Poslanecké sněmovně 
se všemi politickými silami a  uspořáda-
li jsme zde i  seminář o úkolech a poslání 
ČČK. Opakovaně jsme jednali s ministrem 
zdravotnictví i dalšími představiteli resortu. 
Aktuálně se zdá, že pro rok 2020 bude do 
pravidelné institucionální podpory zahrnu-
ta i  podpora bezpříspěvkového dárcovství 
krve, tedy institucionální podpora bude 
o  příslušnou částku navýšena. Možná to 
někomu nebude připadat tak významné, 
ale je velký rozdíl, když o podporu každo-
ročně žádáte formou grantu a nikdy nemá-
te jistotu, jestli a  kolik dostanete, a  když 
dopředu víte, že každoročně můžete počí-
tat s předem známou sumou.

I v příštím roce bude pokračovat pro-
jekt se ŠKODA AUTO k zajištění mobi-
lity ČČK. Věřím, že zkušenosti z prvního 
roku jeho realizace prokáží jeho prospěš-
nost a výhodnost pro zúčastněné subjekty 
ČČK.

Budeme také pokračovat v  podpoře 
činnosti Dětské odborné léčebny ČČK 
v Bukovanech. Mnohé se nám již povedlo, 
ale spousta práce je ještě před námi. Jsme 
si vědomi toho, že léčebna představuje 
přímý historický odkaz na předsedkyní – 
zakladatelkou ČSČK Alicí Masarykovou.

Již existující činnosti našich spolků ze-
jména v sociální oblasti budeme i nadále 
podporovat výtěžkem z tzv. direct mailin-
gů, které se osvědčily již v minulosti a při-

100. výročí je za námi – a co dál?

>>> 
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spěly tak ke zlepšení podmínek mnohých 
našich sociálních zařízení.

Myslím, že již nikdo nemůže říci, že 
nepropagujeme naši činnost dostatečně ve 
sdělovacích prostředcích a obecně ve veřej-
nosti. Připomeňme jen spolupráci s FTV 
PRIMA na seriálu Modrý kód nebo spo-
lupráci s nadnárodními společnostmi. Až 
mám někdy pocit, že těch propagačních 
akcí je tolik, že významně převyšují naši 
programovou činnost. Ale ta je základem. 
Abychom mohli propagovat, musíme mít 
co. Jsme sice organizací s tradiční huma-
nitární náplní, ale přesto si myslím, že 
nám citelně schází nové formy činnosti, 
které by – při zachování tradiční orientace 
- byly atraktivní pro veřejnost, především 
pro mladší generaci a zajistily by nám ne-
zbytnou mezigenerační kontinuitu. 

Naopak v  nedávné minulosti některé 
celoplošné projekty bohužel zanikly. Jme-
nujme jenom projekt výuky první pomoci 
pro předškolní děti s názvem „Když Alen-
ka stůně“ nebo zdravotně výchovnou hru 
„Abeceda docela malých doktorů“. Konec 
konců i  stále existující projekt Mladých 
zdravotníků necháváme na učitelkách – 
zdravotnicích a  soustřeďujeme se jenom 
na pořádání soutěží. 

Je třeba hledat a rozpoznat příležitosti, 
pro které je naše organizace jako stvoře-
ná, a nenechat je minout bez povšimnutí. 
Možná bychom se měli nechat více in-
spirovat v  zahraničí, v  okolních státech, 
které jsou nám mentalitou, kulturně 
i historicky nejbližší. Snad se letos znovu 
rozběhne přeshraniční spolupráce našich 
spolků se spolky Saského ČK. Zejména ve 
výuce mají velké zkušenosti. Z minulosti 
si pamatuji, že v Zemském spolku NČK 
v Hesensku jsem již před mnoha lety vi-
děl fungovat projekt „first responderů“, 
který dnes u nás uvádějí v život záchran-
né služby. Možná se nám ještě povede se 
tohoto projektu spolu se záchrankami 
nějak účastnit. Jiný příklad ze sociální 
oblasti, o  kterém jsem již před lety také 
psal na stránkách našich novin, je systém 
„nouzové signalizace v krizové situaci“ pro 
samostatně žijící seniory, ale nejen pro 
ně. Tuto službu u nás poskytuje již něko-
lik i  soukromých subjektů, ale stále jsem 
přesvědčen o tom, že ČČK je se svou sítí 
oblastních spolků pro poskytování této 
služby předurčen. 

Samostatnou kapitolou je role a půso-
bení Červeného kříže v dnešním složitém 
a převratně se měnícím světě. V desítkách 

a  stovkách krizí na mapě dnešního světa 
nabývá Červený kříž a  jeho 7 základních 
principů jakési nové důležitosti. Jsem 
opravu rád, že je Český červený kříž ak-
tivním účastníkem tohoto celosvětového 
působení ČK a podle svých možností stále 
pomáhá v Sýrii, na Ukrajině i jinde.

V  současném období, kdy pomyslně 
i de facto vstupujeme do druhého století 
existence naší organizace, je práce huma-
nitárních organizací stále složitější a  ob-
tížnější. Pravda, Český červený kříž má 
své základní principy humanitární práce, 
(které si v  poslední době dokonce osvo-
jují - nebo přisvojují - i jiné humanitární 
organizace, a dokonce i státní orgány), má 
svůj zákon č. 126/1992 Sb. o ochraně ná-
zvu a znaku, má i elementární podmínky 
pro základní činnost ve formě institucio-
nální podpory. To ale nestačí. Jsou to jen 
nezbytné nástroje, které musíme umět vy-
užít při realizaci jak naší tradiční činnosti, 
tak nových projektů. Jen tak budou naši 
následovníci třeba za dalších sto let moci 
hodnotit naši práci stejně pozitivně, jako 
my v případě našich předchůdců.

Dr. Josef Konečný, 
ředitel Úřadu ČČK 

ČČK a NIDV – nový kurz 
humanitárního práva pro 
pedagogy

Státy se v Ženevských úmluvách zavá-
zaly, že poučení o  mezinárodním huma-
nitárním právu (MHP) zahrnou nejen 
do programů vojenské přípravy, ale že 
v  základní formě se tyto znalosti dosta-
nou všemu obyvatelstvu. Tento závazek 
plní i  ČR a  dle stanoviska MŠMT má 
být MHP v  souladu s  platnými rámco-
vými vzdělávacími programy, v  rámci 
výuky lidských práv, předmětem výuky 
i na našich školách. ČČK, jako instituce 
pověřená zákonem k šíření znalostí MHP, 
se snaží vycházet vstříc i  pedagogům. 
Národní institut pro další vzdělávání ve 
spolupráci s ČČK rozbíhá na podzim zce-
la nový kurz Úvod do mezinárodního 
humanitárního práva o rozsahu 8 hodin 
určený právě pedagogům v  rámci jejich 
dalšího vzdělávání. 

Praha podpoří bezpříspěvkové 
dárce krve

Hlavní město Praha se ve spolupráci 
s  ČČK rozhodlo zvýšit morální vážnost 
bezpříspěvkových dárců krve a jejích slo-

žek a motivovat tak další lidi, aby se dárci 
této nejcennější tekutiny stali. Počínaje 
podzimem letošního roku bude předá-
vání vyznamenání, které uděluje ČČK 
bezpříspěvkovým dárcům krve darujícím 

v pražských transfúzních zařízeních a kte-
ré dosud organizovaly jednotlivé pražské 
OS ČČK, probíhat centrálně na celopraž-
ské úrovni. Projevem díků hlavního měs-
ta Prahy bude i  roční jízdenka v pražské 
MHD, kterou při uvedených slavnostních 
setkáních získají čerství nositelé Zlatých 
křížů za 80, 120 i 160 darů a Plakety za 
250 darů krve a jejích složek.

Vyšla výroční zpráva ČČK  
za rok 2018

Výroční zpráva přináší obraz o  cent-
rálních programových aktivitách ČČK: 

S  první pomocí jsme seznámili přes  
48 tisíc lidí všech věkových kategorií, 
ve službách první pomoci jsme odslou-
žili téměř 50.000 hodin a  zdravotnicky 
zabezpečili přes 4.200 akcí, v rámci do-
mácí ošetřovatelské péče jsme provedli 
na 624.000 zdravotnických výkonů. Za 
příklad jsme veřejnosti představili téměř 
30.000 bezpříspěvkových dárců krve, 
což je zvláště významné v době, kdy exi-

stuje „konkurence“ v odběrech, za něž je 
vyplácen finanční příspěvek, v době, kdy 
nemocnice řeší napjatou situaci v  záso-
bování krví. 
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Republiková soutěž mladých 
zdravotníků 2019

Projekt Výuka první pomoci dětí a mlá-
deže zahrnuje práci s  kroužky mladých 
zdravotníků, kde se děti a  mládež nená-
silně seznamují se základy první pomoci. 
Každoročně si mohou své dovednosti ově-
řit v  Soutěži mladých zdravotníků, která 
je postupovou soutěží od okresní přes 
krajská kola až po kolo republikové. Re-
publikové kolo letos z pověření Výkonné 
rady ČČK pořádal 21. - 22. června 2019 
Oblastní spolek ČČK České Budějovi-
ce. Samotné klání se konalo 22. 6. 2019 
v  lesoparku známého Výstaviště České 

Budějovice. Soutěž přijel podpořit Marek 
Jukl, prezident ČČK. V I. stupni zvítězila 
ZŠ T. G. Masaryka Mladá Boleslav a ve II. 
pak Matiční gymnázium Ostrava.

Sousedé pomáhají první – ČK 
posiluje krizovou připravenost 
v regionu

V dnech 4. - 5. 6. 2019 se Sofii kona-
lo zasedání mezinárodní sítě Neighbours 
Help First (Sousedé pomáhají první), kte-
rého se zúčastnil také viceprezident ČČK  
Ing. Martin Srb, Ph.D. Cílem sítě 
je doplnění a  posílení standardních 
mechanismů pomoci Mezinárodní federace 
ČK&ČP v regionu střední a jihovýchodní 
Evropy. Národní společnost Červeného 
kříže, která potřebuje pomoci se zvládáním 
mimořádné situace na území daného státu, 
může o pomoc požádat kromě Mezinárodní 
federace ČK&ČP také ostatní členy sítě. 
Výhodou je, že země v  regionu jsou si 
geograficky, kulturně a  jazykově blízké 
a pomoc je tam velmi efektivní.

Výroční zpráva MVČK  
za rok 2018

Dne 19. 6. 2019 byla v Ženevě předsta-
vena výroční zpráva MVČK za rok 2018. 
Výdaje MVČK se proti loňskému zvý-
šily o  asi 5 % na cca 44 miliard Kč, což 

zdánlivě v  obratu celého Mezinárodního 
hnutí ČK&ČP (kolem 850 mld. Kč) pří-
liš nedominuje, avšak je na něj navázána 
i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech 
zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou 
koordinací, poskytují příslušné národní 
společnosti. Řada číselných údajů oproti 

roku 2017 opět narostla, což je bohužel 
dáno počtem a rozsahem ozbrojených kon-
fliktů a jiných situací násilí. Počet delegací 
MVČK činil 100 (+2). Tomu odpovídá 
i početní nárůst personálu v poli na 16.632 
(celkem 17.672). Počet navštívených věz-
něných osob stoupl o 8 % na 1.020.088.

Představitelka ICRC E. Svoboda 
navštívila MZV a ČČK

Zástupkyně ředitelky Mezinárodního 
výboru Červeného kříže pro mezinárod-
ní právo a humanitární politiku Dr. Eva 
Svoboda navštívila 17. 6. 2019 Českou 
republiku. Zúčastnila se zasedání Národ-
ní skupiny pro MHP na Ministerstvu 
zahraničních věcí, kde také proběhl další 
z „kulatých stolů“ zaměřený na ochranu 
humanitárních pracovníků v  situacích 
ozbrojeného konfliktu, na kterém paní 
Svoboda vystoupila jako čestný host. Při 
své návštěvě sídla Českého červeného kří-
že paní Svoboda jednala s  prezidentem 
ČČK M. Juklem a ředitelem Úřadu ČČK 

J. Konečným. Debata byla zaměřena na 
přípravu na 33. Mezinárodní konferenci 
ČK&ČP a  paní Svoboda se také sezná-
mila s činnostmi ČČK, zejména na poli 
diseminace MHP či v  oblasti sociální. 
Pozornost byla také věnována získávání 
dobrovolníků ČČK či MVČK.

Světový den dárců krve: Zlaté 
kříže za 160 darů krve předány 
v Praze

Zlatými kříži 1. třídy oceňuje ČČK 
hluboce humánní přístup těch bezpří-
spěvkových dárců krve, kteří darovali svou 
krev či její složku již 160 krát. Na slav-
nostním shromáždění v pátek 

17. května 2019 a v sobotu 15. června 
2019 v  krásných prostorách barokního 
Kaiserštejnského paláce převzalo toto 
vyznamenání postupně 131 a 123 dárců 
krve z  Čech a  Jižní Moravy a  zařadili 
se tak do rodiny 3.099 nositelů tohoto 
ocenění v ČR od jeho vzniku. Poděkovat 

dárcům krve spolu s  prezidentem ČČK 
Markem Juklem, který je rovněž nosite-
lem Zlatého kříže, a  Josefem Konečným, 
ředitelem Úřadu ČČK přišli Petr Turek, 
předseda Národní transfúzní komise MZ 
ČR a  zástupce Společnosti transfúzního 
lékařství ČLS JEP, Alena Gajdůšková, 
místopředsedkyně sociálního výboru Po-
slanecké sněmovny.

Foto: Z přijetí v sídle ČČK si vzácná návštěva od-
náší knihu Století s Červeným křížem i pamětní 
minci ke 100. výročí ČSČK.

MVČK působí ve stovce zemí světa 
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Kampaň Neplivejte krev  
- Darujte krev: mobilní 
odběrová akce na Andělu.

Díky spolupráci společnosti GlaxoS-
mithKline Consumer Healthcare Czech 
Republic s.r.o., Českého červeného kří-
že a  Ústřední vojenské nemocnice da-
rovalo 11. 6. 2019 na pražském Andě-
lu v  rámci mobilní odběrové akce krev 
63 návštěvníků akce a  vyšetření krve 
absolvovalo 100 lidí. Tímto speciálním 
eventem však kampaň ještě nekončila. Po-
kud se zájemci o  darování krve nemohli 

akce na Andělu zúčastnit, mohli pomoci 
i  jinak. Do 16. června putovaly 3 Kč za 
každý prodaný kus produktů Parodontax 
Českému červenému kříži na podporu 
projektů spojených s dárcovstvím krve

Světový den dárců krve  
14. 06. 2019: Bezpečnou krev 
pro všechny!

14. červen - den narození objevitele 
Rh faktoru K. Landsteinera - je od r. 2005 
z  iniciativy Světové zdravotní organizace 
(WHO) a  Mezinárodní federace Červe-
ného kříže a Červeného půlměsíce Světo-
vým dnem dárců krve. Motto letošního 

Světového dne zní Bezpečnou krev pro 
všechny. WHO tak zdůrazňuje povinnost 
vlád zajistit zvýšení množství krve od dob-
rovolných, neplacených a  pravidelných 
dárců krve a posílit opatření k bezpečnos-
ti krve a krevních produktů pro příjemce. 
V ČR bohužel počet dárců krve v posled-
ní době klesá... 

Magazín mladého zdravotníka 
vychází i v r. 2019!

V  ediční řadě První pomoc pro děti 
pravidelně vydáváme Magazín mladého 
zdravotníka, který je určen především pro 
zájmové kroužky věnující se první pomo-
ci. Víte, že jej vydáváme již 31 let? Nové 
číslo magazínu jsme zaměřili na historii. 
To je pochopitelné, neboť letos Český čer-

vený kříž slaví 100 let činností své i Čes-
koslovenského červeného kříže. Seznámíte 
se tak s významnými mezníky onoho sto-
letí s Červeným křížem, ale také s tím, jak 
šel čas třeba ve výuce a poskytování první 
pomoci, ale i v jiných oborech... 

Roadshow BLESK ORDINACE 
odstartovala

Preventivní roadshow, v  rámci kte-
ré Blesk Ordinace navštíví v  květnu 

a červnu 5 měst po celé České republice, 
odstartovala 16. 5. 2019 v  Českých 
Budějovicích. Jedná se o jedinečný projekt 
Deníku Blesk, který poskytne návštěvní-
kům nejen řadu odborných vyšetření ne-
invazivního charakteru, ale také, ve spo-
lupráci se známými osobnosti a  dalšími 

partnery projektu, i doprovodný program. 
Ve spolupráci s  FTV Prima – seriálem 
Modrý kód se této roadshow účastní také 
Český červený kříž.

Ostrava žila první pomocí
Dne 12. 5. 2019 proběhl v zajímavém 

prostředí technické architektury ostrav-
ského Trojhali Karolina již 12. ročník akce 
kombinující soutěž nezdravotnických 
složek IZS v  poskytování první pomoci 
a  zážitkové trasy pro veřejnost. Dosud 
byla známa jako Hrad žije první pomocí, 
nyní jí žila Ostrava. Celkem 12 soutěž-

ních týmů poskytovalo první pomoc na 
10 stanovištích s  reálnými náměty - od 
tonoucího v  podzemní nádrži až po 
autohavárii s převráceným vozidlem. Pro 
veřejnost byly připraveny 2 identické tra-
sy, každá po 5 stanovištích.  

 11. 07. 2019-Bangladéš: Silné deště pů-
sobí sesuvy půdy v  utečeneckém táboře 
Cox’s Bazar, v němž žije přes 900.000 lidí ze 
státu Rakhine v Myanmaru. Více než 1.800 
přístřeší bylo již zničeno, přes 9.000 lidí za-
saženo. Během 22 dní se ale čekají srážky 
730 mm. Na cestě jsou týmy Bangladéšské-
ho ČK, který mj. pomůže obnovit obydlí. 

 08. 07. 2019-Jižní Súdán: Ačkoli míro-
vá smlouva byla v J. Súdánu uzavřena již 
před 10 měsíci, je v něm stálý stav napětí 
mezi rody a klany, které mezi sebou bojují 
o dobytek či zemi. Počet střelných zranění 
proto klesl jen nepatrně a zůstává vysoký 
(kolem 700). 79% pacientů přijatých do 
nemocnic MVČK za posledního půl roku 

tvoří právě zranění střelnými zbraněmi. 
MVČK je transportuje letadly do dvou 
nemocnic – v Jubě a Ganylielu, kde zajiš-
ťuje i speciální pooperační péči. 

 28. 06. 2019-Thajsko: MVČK uspo-
řádal semináře pro studenty 2. ročníku 
Školy architektury a  designu KMUTT 
o tom, jak mají být navrhovány humánní 
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a  zdravé věznice - např. přirozené světlo 
v celách, koupelny skýtající soukromí, po-
zemek pro pěstování zeleniny apod. Stu-
denti zpracovali projekt pro ženskou věz-
nici o kapacitě 500 vězeňkyň. Představuje 
standard následně akceptovaný vězeňskou 
službou, které byl projekt studenty za pří-
tomnosti MVČK prezentován. 

 27. 06. 2019-Jižní Súdán: MVČK, jako 
neutrální zprostředkovatel, zajistil propuš-
tění 15 osob zbavených svobody v  sou-
vislosti s  ozbrojeným konfliktem. Jde 
o druhé propuštění zadržených, v souladu 
s  dohodou obou stran konfliktu ze září 

2018. MVČK předem důvěrně zjistil, zda 
se dotyční přesun přejí, uvedl J. Reynolds, 
vedoucí delegace MVČK v J. Súdánu. Pře-
voz se uskutečnil letadly MVČK pod do-
hledem zdravotnického personálu. MVČK 
rovněž pravidelně navštěvuje zadržené 
a sleduje podmínky, v nichž jsou drženi.

 27. 06. 2019-Mali: Od začátku roku se udá-
ly čtyři velké útoky na vesnice ve středním 
Mali. MVČK rozdělil přeživším útoku ve 

vesnici Sobané humanitární pomoc a  zá-
kladní životní potřeby. V nemocnici v Mop-
ti podporované MVČK se nyní léčí 43 obětí 
útoku, včetně psychologické pomoci. 

 20. 06. 2019-Venezuela: Pomoc Venezu-
ele pokračuje. Personál MF ČK&ČP spo-
lu s Venezuelským ČK připravují huma-
nitární pomoc pro distribuci do dalších 
nemocnic. Lidem také rozdělují moskyti-
éry, jakožto prevenci před malárií. 

 12. 06. 2019-Uganda: První případ eboly 
potvrzen v Ugandě. Nákaza byla zavlečena 
z DR Kongo 5letým chlapcem 10. 6. 2019 
Podle R. Kwesigy, gen. tajemníka Ugand-
ského ČK, jde o znepokojivý vývoj, nic-
méně na tento den se Ugandský ČK při-
pravuje již měsíce. Zesílí aktivity zaměře-
né na komunity v Ugandě, a to v součin-
nosti s vládou. Ugandský ČK má personál 
cvičený na screening, prevenci a  bdělost 
v  komunitách, psychologickou podporu 
a  bezpečné pohřby. Podle A. Sandina, 
koordinátora operací MF ČK&ČP je klí-
čová spolupráce s komunitami. Jedině to 
může zamezit šíření eboly.

 11. 06. 2019-Sýrie: V nové nemocnici Čer-
veného kříže v uprchlickém táboře Al-Hol 
byla díky MVČK se narodilo první dítě. Jde 
o  děvče, novorozeně i  matka jsou zdrávi. 
Dvě třetiny obyvatel tábora jsou děti.

 30. 05. 2019-Sýrie: V uprchlickém táboře 
Al-Hol byla díky MVČK, syrské a  nor-
ské národní společnosti otevřena polní 
nemocnice o 30 lůžcích. Tábor se potýká 
s  masivním přílivem osob, některé jsou 
zraněny v  důsledku bojů či trpí různými 

nemocemi.  Nemocnice krom urgentního 
příjmu disponuje také operačním sálem, 
pooperačním oddělením a  laboratořemi. 
Dosud byla zdravotní péče zabezpečována 
jen mobilními týmy Syrského ČP. V táboře 
žije 74.000 osob, z toho 90 % žen a dětí. 

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl 

Jednadvacet čekatelů na profesní kvalifi-
kaci Člen Horské služby ze všech horských 
oblastí prošlo náročným výcvikem během 
letní části Základní školy HS.

První dva dny byly věnovány zdravovědě, 
v  pondělí následoval fyzický test. Čekatelé 
absolvovali 10 kilometrový běh náročným 
horským profilem v  časovém limitu. Bo-
hužel 2 čekatelé předepsaný limit nesplnili 
a museli kurz ukončit.  Ostatní pokračovali 
v týdenním maratonu přednášek a praktic-
kém výcviku odborností, které jsou součástí 
kvalifikace Člen Horské služby. Kromě již 
zmiňované zdra-
vovědy se jed-
nalo o  záchra-
nu a  pohyb ve 
skalním terénu, 
topografii, mete-
orologii, organi-
zaci záchranných 
prací apod. 

Vše pak bylo v sobotu završeno závěreč-
nými zkouškami, kde absolventi prokázali 
velmi dobrou připravenost a mohou tak po-
stoupit do zimní části, která bude probíhat 
na přelomu ledna a února v Krkonoších.

Součásti této školy byl i cvičitelský kurz, 
kterého se zúčastnilo 7 záchranářů. Ti kro-
mě svých dovedností museli předvést i své 
pedagogické schopnosti. Společně s  in-
struktory a  lektory tak přispěli ke zdárné-
mu zvládnutí kurzu, za což jim všem patří 
také velký dík.

Pavel Horký, foto: J.Kostík 

Novým ředitelem  
Horské služby byl  
jmenován Patrik Jakl

Novým ředitelem Horské služby ČR, 
o.p.s., jejímž zakladatelem je Ministerstvo 
pro místní rozvoj, se stal Patrik Jakl. O jeho 
jmenování rozhodla správní rada Horské 
služby. Ve funkci střídá Františka Hadáčka. 

Patrik Jakl dlouhodobě působil v  Českém 
spolku horských průvodců. Má bohaté 
zkušenosti s řízením společností působících 
v oblasti cestovního ruchu. Do funkce no-
vého ředitele uvedla ministryně pro místní 
rozvoj Klára Dostálová. 

Základní škola horské služby
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Dětská odborná léčebna Bukovany již 
20 let spolupracuje se Střední všeobecně 
vzdělávací školou při Velvyslanectví Ruské 
federace v České republice. Tato spolupráce 
je naplňována setkáváním pracovníků obou 
organizací v průběhu roku v léčebně i v pro-
storách školy v Praze. Zvláště významné jsou 
dvě akce. První z nich je společné putování 
v  májových dnech po památnících sovět-
ských vojáků, padlých ve druhé světové válce 
na území okresu Příbram, včetně památníku 
vítězství na Slivici u Milína, kde 11. 5. 1945  
padly poslední výstřely 2. světové války 
v Evropě. Druhou tradiční akcí je pořádání 
Mezinárodního festivalu dětských pěveckých 

sborů a dobrovolné sbírky účastníků, jejíž vý-
těžek je tradičně celých 20 let věnován dětem 
z naší léčebny.

Letošní rok byl mimořádný tím, že fi-
nanční prostředky pro léčebnu byly shroma-
žďovány nejen na zmíněném festivalu – který 
se uskutečnil 10. 4. 2019, ale také na slav-
nostním koncertu ke Dni vítězství, konaném 
8. 5. 2019. Obě akce proběhly ve velkém kul-
turním sále školy za velkého zájmu poslucha-
čů. Rodiče, děti, zaměstnanci školy a  hosté 
shromáždili pro léčebnu částku 23.000,- Kč. 
Za celou dobu spolupráce bylo léčebně vě-
nováno 177.000,- Kč, což 
si zaslouží naši úctu a veli-
ké poděkování. Prostředky 
jsou využívány pro nákup 
lékařských přístrojů a vyba-
vení heren. Tolik fakta a čís-
la. Obě akce ale také měly 
„lidský rozměr“, proto se 
s Vámi rozdělím o několik 
postřehů.

Tradice, přátelství, zachování odkazu našich předků a pomoc 
nemocným dětem v Dětské odborné léčebně Bukovany

Mezinárodní festival  
dětských pěveckých sborů 

Akce se zúčastnily cca 20 členné sbory 
dětí ze šesti škol – Britské internacionální 
školy, Bulharské školy, Francouzského lycea, 
Rakouského gymnázia, Gymnázia Příbram 
a Střední školy při Velvyslanectví Ruské fe-
derace. Věk vystupujících byl od pěti do 
dvaceti let. Celý festival probíhal ve skvělé 
atmosféře, kterou umí vytvořit pouze děti, 
nezatížené nejrůznějšími předsudky. Vzá-
jemné povzbuzování, ohleduplnost, úcta 
a  snaha předvést co nejlepší výkon, přitom 

kázeň a pořádek, to vše vytvo-
řilo prostředí, ze kterého se 
nechtělo jít domů. Tekly i slzy 
radosti. Bylo dojemné, jak 
šestiletá vietnamská holčička 
z  rakouského souboru zpívá 
zaníceně francouzsky – v ruské 
škole - pro české děti. Vystu-
povaly nesmělé malé děti i  již dospělá mlá-
dež, někteří s  velkým talentem a  nadáním, 
jiní proto, že je to baví. Tento dětský festival 
spojuje národy a to je moc dobře. Zejména 
v  dnešní mezinárodní situaci je to kapka 

v moři, která by se měla dále rozlévat. Proto 
patří naše poděkování všem vystupujícím, 
vedoucím souborů a pořadatelům.

Koncert ke dni vítězství
Tohoto koncertu se jako vystupující – 

mimo studentů vyšších ročníků střední školy 
– zúčastnili profesionální umělci, bývalí absol-
venti školy a hosté z Ruské federace. Atmosfé-
ra koncertu byla radikálně odlišná od festivalu, 
ale také neopakovatelně krásná. Dramaturgie 
pojala tradičně vystoupení umělců jako směs 
pěveckých a  recitačních vystoupení, scének 
z  válečného prostředí a promítání dobových 
dokumentů. Celým programem se nesl duch 
velké úcty a smutku k obětem druhé světové 
války, hrdosti z dosaženého vítězství, dojatos-
ti z  jednotlivých vystoupení. Silný emotivní 
dojem zvýraznila profesionalita projevu všech 
účinkujících a  návaznost a  skladba jednotli-
vých vystoupení. Optimistický závěr koncertu 
vyjádřil touhu a odhodlání k zachování míru 
a určitě dal všem účastníkům mnoho námě-
tů k přemýšlení o společnosti, společenském 
dění i o vlastních životech.

Při těchto setkáních léčebny a školy jsou 
prakticky naplňovány všechny základní prin-
cipy činnosti Červeného kříže, 

Závěrem děkuji, jménem zaměstnanců 
a pacientů léčebny, pracovníkům Střední ško-
ly při Velvyslanectví Ruské federace v  Praze, 
za upřímnou, neformální, přátelskou a  velmi 
prospěšnou dosavadní spolupráci, založenou 

na společném zájmu – péči 
o mladou generaci a rozvíjení 
mezilidských vztahů. Jme-
novitě děkuji panu řediteli 
Sergeji Jakovleviči Ryženkovi, 
paní Čigrinské G.A. a  paní 
Inge Merke. Díky, přátelé 
a brzy nashledanou. 

Ing. Jiří Grünbauer, 
ředitel léčebny 
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Chtěl bych začít tuto vzpomínku slovy 
V poklidné ulici…, ale to by nebyla pravda. 
Za prvé, to není vzpomínka, ale blahopřejný 

pozdrav žijící devadesátnici. Za druhé, lito-
měřická ulice, ve které bydlí, byla postavena 
na přelomu 20. a 30. let dvacátého století. Je 
tedy dostatečně široká, aby zde mohl pano-
vat čilý dopravní ruch. 

Na otázku jaké vazby má Arnoštka k Čer-
venému kříží, odpovídám letité.

Narodila se v  Terezíně, kde chodila do 
školy a  navštěvovala zde Sokol. Nehodlám 
tu rozvádět, jaké následky měly pomnichov-
ské události osmatřicátého roku, nicméně 
jedním z nich bylo vystěhování její rodiny 
z  Terezína. Její otec, který pracoval v  te-
rezínských mlýnech, dostal přidělený byt 
v  Nových Kopistech. Tato obec, podobně 
jako Bohušovice, byla v Protektorátě Čechy 
a  Morava. Povinnou školní docházku tedy 
dokončila v  měšťanské škole v  Bohušovi-
cích. Arnoštka vzpomíná, jak mezi těmito 
obcemi převáděly přes pole na bohušovické 
nádraží z  rajchu prchající mladíky. Dívky 
využívaly časté taneční zábavy k jejich krytí. 

Při hledání odpovědi na otázku svého 
dalšího vzdělání, v době, kdy byly uzavřeny 

školy zvané vyšší střední, dostala Arnoštka 
typ na „kurz“ pořádaný Stomatologickým 
ústavem v Praze. Arnoštka se tedy začala při-
pravovat se na povolání stomatologické sest-
ry - instrumentářky. Během jednoho z nále-
tů a bombardování Prahy přišla o podnájem, 
ale šťastnou sudbou osudu ve zdraví přežila. 

Na přelomu dubna a května 1945 začaly 
na veřejnost pronikat zprávy o  tom, co se 
děje v Terezíně a zejména v Malé pevnosti. 
Neváhala a přidala se k řadě dobrovolníků, 
kteří zahájili pod dosud trvajícím nacistic-
kým velením záchranné akce. První byl 
MUDr. Karel Raška, profesor LFUK v Pra-
ze, doprovázený studentkami maturitního 
ročníku Střední zdravotní školy. Tyto dív-
ky při likvidaci epidemie skvrnivky prožily 
svůj svatý týden v té nejtvrdší realitě lidského 
utrpení a  umírání v  Malé pevnosti. Prof. 
MUDr. K. Raška CSc., podstoupil mnoho 
nepříjemných jednání s  nacistickým vele-
ním. Přidali se i lékaři a sestry z okolí Terezí-
na a věnovali se ošetřovatelsko-léčebné péči 
v  jiných, improvizovaných, nemocnicích. 
Tehdy se Arnoštka stala dobrovolnou pra-
covnicí ICRM - Mezinárodního Červeného 
Kříže. Jejím pracovištěm byla tzv. Sudetská 
nemocnice.   

Po skončení 2. světové války nastoupila 
Arnoštka jako sestra u  pražského stomato-
loga. Později se provdala za litoměřického 
občana Jana Šmída a  nastoupila do práce 
u zubního lékaře v Litoměřicích. Po válce se 
stala členkou a dobrovolnou sestrou ČSČK 
Litoměřice. 

ČSČK se v  Litoměřicích rozvinul již 
v době panování Františka Josefa I. Od roku 
1919 se titulárně stal ČSČK a po roce 1945 
začínal rozvíjet svou činnost vlastně zno-
vu. Dokumenty o práci prvorepublikového 
ČSČK v Litoměřicích prakticky neexistova-
ly. O dům v dnešní Tylově ulici č. 16, posta-
vený v meziválečném období, se ČSČK dělil 
s Masarykovou ligou proti TBC a Poradnou 
učňovské mládeže. Ta byla vedena dvojja-
zyčně - česko-německy. Po záboru Sudet 
1938 převzal budovu DRK-Deutsches Rote 

Kreuz. Před předáním úřadu do majetku 
DRK se podařilo pracovníkům ČSČK zničit 
dosavadní dokumentaci. Arnoštka tak měla 
svůj podíl na obnově jako pamětnice a při-
spěla tak ke startu z gruntu nově zřízeného 
úřadu ČSČK.    

Její manžel, truhlář, prošel koncentračním 
táborem Buchenwald. Po návratu vstou-
pil do řad policie, prošel boji s Banderovci 
a  poté pokračoval ve službě u  policie. Žil 
s  představou, že bude chytat podvodníky, 
zloděje, raubíře a případně vrahy. Po vítěz-
ném únoru byl zklamán. Jednou zabránil 
svým kolegům v týrání zatčené osoby s pou-
kazem, že to nemá rád, protože si toho dost 
užil od Gestapa. Za dva dny byl na ulici za-
tčen, odsouzen a uvězněn v Leopoldově.

Někomu v  Litoměřicích se to asi zdálo 
málo. Pozornost orgánů obrátili na Arnošt-
ku. Výsledek? Neuvěřitelný! Byla vyloučena 
z ČSČK! Když se nad tím jen trochu zamy-
slíme, tak zde byl porušen nejméně jeden ze 
sedmi základních principů ČK. Arnoštka 
však tyto principy neporušuje dodnes. Byla 
přidělena jako sestra na mé pracoviště. 

Stalo se, že v  domě, kde jsme bydleli, 
u  sousedů „chytlo“ a  my vyhořeli. Neměli 
jsme s manželkou nic než to, co jsme v ten 
den měli na sobě a půlroční dceru. Krátce 
po likvidaci požáru, v  okamžicích jednání 
s VB, se ve dveřích požářiště objevil Arnošt-
ky manžel Jan a vyzval mne, abych se pokusil 
nalézt pokud možno nepoškozený kufr a do 
něj něco na sebe. Své dva syny uložili do své 
ložnice a jejich pokoj nám poskytli k obývá-
ní na dobu neurčitou. Co dodat. Pracovali 
jsme spolu v ordinaci, vyjížděli jsme do škol 
pod sluneční pálavou, nebo závějemi až do 
mého postižení zraku. Dnes se, čas od času 
sejdeme u kafíčka.

Arnoštka, po svém vyloučení z ČSČK, vě-
novala svou dobročinnost rodině. 

Dosvědčuji, že principy ČK plnila na sto 
procent. 

Arnoštko, jako předseda Oblastního spol-
ku ČČK Ti přeji ještě hojně potěšení z tvých 
následovníků!

MUDr. Vladimír Valta, 
OS ČČK Litoměřice  

ARNOŠTKA - Pozdrav k devadesátinám

Devadesát dva dárců krve z Karlovarského 
kraje převzalo ocenění Zlatého kříže 3. třídy 

(75 osob) a  2. třídy (17 osob) z  rukou 
hejtmanky Karlovarského kraje. Slavnostní 
akt se konal 25. 6. 2019 v prostorách kultur-
ního domu v Březové u Sokolova. Dárcům 
za jejich záslužnou činnost poděkovali také 
představitelé měst a obcí, zástupci transfuz-
ních stanic i zdravotních pojišťoven. 

„Krev je vzácná, živá tekutina, která zachra-
ňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. 

I v 21. století jí nelze ničím nahradit. Kaž-
dý z nás se může dostat do situace, kdy bude 
krev potřebovat. Dobrovolní dárci krve, kte-

ří tu dnes jste, jste tak velmi důležití a ne-
postradatelní. Bez vaší obětavosti by nebylo 
možné uzdravovat a zachraňovat lidské živo-
ty,“ vzdala hold přítomným dárcům v  sále 
hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mráč-
ková Vildumetzová.

Kromě Zlatých křížů dárci krve obdrželi 
také pamětní listy, rudé růže a další drobné 
dárky.

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

Zlaté kříže za 80 a 120 odběrů krve předány v Březové u Sokolova
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V Borové na Svitavsku 
se oceňovalo a slavilo
Dne 11. 5. 2019 se v  obci Borová 

u  Poličky uskutečnila Májová slavnost 
u příležitosti oslav 100. výročí založení 
Červeného kříže. Jako projev poděko-

vání za svou aktivní činnost dostala MS 
ČČK Borová od prezidenta ČČK Marka 
Jukla „Čestné uznání“ a jednotliví členo-
vé obdrželi od starostky obce „Pamětní 
listy“. Na akci, která se konala pro širo-
kou veřejnost, byli přítomní seznámeni 
s historií a činností nejen celého Červe-
ného kříže, ale i  MS ČČK Borová. Za 
velmi příkladnou práci v červeném kříži 
patří poděkování především předsedkyni 
MS ČČK pí. Ludmile Dvořákové, která 
je zároveň členkou OVR a dlouholetou 
školitelkou první pomoci.

Miloslava Burešová, OS ČČK Svitavy 

Rekondiční pobyt 
Rekondiční pobyt v  Luhačovicích 

s  ČČK Kroměříž je úspěšně za námi. 
Všichni účastníci vzpomínají na krásné 
chvíle strávené procházkami po Luhačo-

vicích, na ranní cvičení a návštěvy wel-
lness centra hotelu, na společné večery 
prožité s harmonikou a zpěvem, na tur-
naje v bowlingu, na filmové představení 
i na návštěvu pražírny kávy. Nechyběly 
ani krásné čarodějnice, které potěšily 
a pobavily. Nikdo se nenudil. 

Děkujeme a těšíme se na další pobyt 
či akce s ČČK Kroměříž.

Naďa Součková, OS ČČK Kroměříž  

Dne 16. května 2019 se Slavnostní sál 
Klášterního Hradiska - VN Olomouc stal 
- již tradičně - místem, kde byly předány 
Zlaté kříže ČČK za 80 čestných darů krve 
a jejích složek.

Pozvání na tuto slavnostní akci obdržel 
251 dárce z  celého Olomouckého kraje, 
nejvíce z nich bylo z okresu Olomouc (118), 
následovaly Šumperk (57), Přerov (42), 
Prostějov (30) a Jeseník (4 dárci).

Zlatý kříž dárci přebírali z  rukou Marka 
Jukla, prezidenta Českého červeného kříže,   
Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého 
kraje, Milana Veselého, zástupce Vojenské 
nemocnice Olomouc, Dalibora Horáka, ná-
městka hejtmana Olomouckého kraje, Ivo 
Mareše, radního Olomouckého kraje, a  zá-

stupců transfúzních oddělení a  Červených 
křížů v Olomouckém kraji. Všichni ocenění 
jsou příkladem hodným následování.

Odpoledne v  krásných barokních pro-
storách nejstarší vojenské nemocnice v ČR 
zpříjemnila vystoupení studentů a pedagogů 
Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc.

Spolupořadatelem akce konané v  roce 
100. výročí působení Československého 
a  Českého červeného kříže byl opět 
Olomoucký kraj. U příležitosti 100. výročí 
založení ČSČK udělil prezident ČČK Dě-
kovná uznání spojená se stříbrnou pamětní 
mincí Hejtmanovi Olomouckého kraje a ře-
diteli Vojenské nemocnice za podporu dár-
covství krve a činností ČČK.

OS CCK Olomouc 

Zlaté kříže za 80 darů krve předány na Hradisku

Pro velký úspěch výstavy ke sto letům 
ČSČK/ČČK byl Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Písek požádán kulturním 
centrem města Protivín o vystavení své čin-
nosti i  ve městě Protivín. Část této výsta-

vy byla opět zapůjčena z muzea T. G. M. 
v  Lánech. Ve městě Protivín také funguje 
Místní skupina Českého červeného kříže 
Protivín, které pro členy a veřejnost pořá-
dá mnoho zajímavých programů a zájezdů. 
Mezi jeho hlavní členky patří Jana Pítrová 
a Jana Rothbauerová. Ty více jak 20 let za-
jišťují terénní odbornou péči v domácnosti 
klientů v Protivínském regionu a  ve svém 
volném čase pořádají volnočasové sportov-
ní a kulturní aktivity nejen pro členy ČČK, 
ale i širokou veřejnost. 

Mgr. Petra Vítková, ředitelka ČČK Písek 

Výstava ke sto letům ČČK v Protivíně 

Bezpříspěvkoví dárci krve byli pozváni, 
u příležitosti Světového dne dárců krve, na 
společenský večer, který se konal 20. červ-
na v  hotelu OtavArena Písek. Dárci obdr-
želi medaile profesora Janského. Slavnostní 
večer byl zahájen vystoupením dětí ze ZUŠ 
Písek pod vedením pana učitele Váchy. Mezi 
významnými hosty byla primářka hemato-

logicko-transfuzního oddělení paní Helena 
Kubánková a za město Písek přijal pozvání 
Lukáš Nebes, který je též dlouholetý člen 
ČČK, dobrovolný hasič a  instruktor první 
pomoci a stejně tak i dárce krve. ČČK děku-
je těmto lidem za obětavou činnost. 

Mgr. Petra Vítková, 
ředitelka OS ČČK Písek 

Oblastní spolek ČČK Písek ocenil 
bezpříspěvkové dárce krve
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V úterý 4. června 2019 mohli být ti, kteří 
procházeli kolem domu dětí a  mládeže, 
zaskočeni. Všímavější viděli děvče padající 
z prolézačky, ostrou hádku dvou kamarádek, 
pád z  kola nebo paní, které zjevně nebylo 
dobře. Někteří kolemjdoucí 
se snažili i  pomoci. Ale nebylo 
potřeba, protože zdravotníků 
zde bylo více než dost. A  co se 
vlastně dělo? Kroužek mladých 
zdravotníků pod vedením Ludmily 
Šulcové nachystal opravdovou 
soutěž. V  okolí domu dětí 
a  mládeže bylo připraveno deset 
stanovišť, na startu pak deset 
dvoučlenných hlídek. Rozhodčími 
na jednotlivých stanovištích byli 
bývalí členové kroužku, dnes již 
mladí na prahu dospělosti, figuranty 

dělaly starší děti, které zažily atmosféru 
soutěží na vlastní kůži. Soutěžícími se pak 
stali nejmladší mladí zdravotníci, kteří do 
kroužku chodí krátce a  žádné soutěže se 
prozatím nezúčastnili. A i když zdravotnická 

omladina soutěž okusila poprvé, rozhodně 
se nenechala zahanbit. Děti si poradily 
s  obvazovou technikou, transportem 
raněného, dokázaly ošetřit pád z  kola, 
bezvědomí se zástavou dechu, podezření na 
infarkt, popáleninu a další zranění. „Spojili 
jsme příjemné s užitečným“, řekla Ludmila 
Šulcová. „Bylo super na jedné straně 

sledovat ty, kteří kroužku již odrostli 
a ujali se role rozhodčích, a na straně 
druhé začínající zdravotníky“, dodala. 
Ojedinělá akce, na které se setkalo 
několik věkových kategorií „mladých 
zdravotníků“, a  která si v  ničem 
nezadala se skutečnou soutěží, 
přinesla zábavu i poučení.

„Bylo to krásné odpoledne, všichni 
jsme si to moc užili“ vyjádřily své 
nadšení dvě mladé zdravotnice.

Eva Fialová, 
MS ČČK Valašské Klobouky 

Děti dětem, aneb soutěž hlídek v Kloboukách

Krajské kolo soutěže mladých zdravotníků 
Zlínského kraje, které pořádal OS ČČK 
Kroměříž, proběhl v pátek 31. 5. 2019 na 
dětském dopravním hřišti a v Květné zahradě 
Kroměříž. Na soutěž se sjeli účastníci 
a vítězové z oblastních kol Zlínského kraje. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. 
V průběhu soutěže se zhodnotili schopnosti 
mladých hlídek reagovat ve vypjatých 

situacích a  schopnostech pomoci člověku, 
který má ohroženo zdraví nebo život. 
Zdravotníci si při soutěži bravurně poradili 
s  resuscitací, krvácením, popáleninou 
i  šokem. Mimo to obhájili, že ovládají 
obvazovou techniku i  lehce zvládnou 
transport raněného. Vedle bodovaných 
stanovišť byly připraveny i  nebodované 
úkoly s tématy anatomie a dopravní výchova. 

Všichni účastníci byli za obdivuhodné 
výkony odměněni drobnými dárky 
a  cenami. První místo v  mladší kategorii 
vybojovalo družstvo ZŠ Valašské Klobouky 

a  ve starší kategorii zvítězilo 
družstvo ZŠ Slovan Kroměříž. 
Gratulujeme a  budeme držet 
palce v republikovém finále.

Poděkování patřím všem 
zúčastněným družstvům a  jejich 
doprovodu, rozhodčím z  řad 
dobrovolníků a  externistů ČČK 
Zlín, ČČK Kroměříž a  ÚPV 
SP VZ Brno, OZV Holešov 
a figurantům ZŠ Slovan.  Děkujeme 
i  sponzorům, kteří krajské kolo 
soutěže podpořili: Město Kroměříž, 

Zlínský kraj, MZ ČR, ČČK Praha, poslankyně 
MUDr. Olga Sehnalová, BESIP.

Hana Komínková, OS ČČK Kroměříž 

Krajské kolo soutěže 
mladých zdravotníků  
v Kroměříži

Po čertech těžká směna 
pro zdravotníky

Práce nemusí být nutně pouhá povinnost. 
Lze totiž skloubit užitečné se zábavou a zá-
žitky, jak se o  tom přesvědčili ve večerních 
hodinách 15. června i zdravotníci MS ČČK 
Novosedlice Dubí Proboštov. Ti totiž částeč-
ně zaštiťovali zdravotnický dozor na koncer-
tě skupiny Kabát v Teplicích.

Čtvrtý koncert turné k výročí 30 let od za-
ložení skupiny se konal v teplické AGC Are-
ně a návštěva koncertu za to opravdu stála. 
V rámci tour s názvem Po čertech velký tur-
né čekají kapelu ještě dvě vystoupení v Praze 
a Plzni. V pozadí skvělých výkonů členů ka-
pely na jevišti stály výkony přítomných zdra-

votníků. Zdravotnickou asistenci zajišťovala 
Akademie dobrovolných záchranářů ČR ve 
spolupráci s MS ČČK NDP. Vzhledem k ne-
úprosnému vedru se zdravotníci vážně nenu-
dili. Spousta návštěvníků byla ošetřena již na 
místě a 7 lidí bylo převezeno do nemocnice.

I přes velké pracovní zaneprázdnění nás za-
sáhla neuvěřitelná atmosféra koncertu a nad-
šení návštěvníků. Jednalo se o neopakovatel-
ný zážitek pro všechny zúčastněné z řad MS 
ČČK NDP. Doufáme, že i  v  budoucnu se 
nám naskytnou další takové možnosti.

Jiří Michal, tiskový mluvčí MS ČČK NDP 
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Výlety za kulturou 
Místní skupiny VIII., IX., X. ČČK Písek 

a  Akademie III. věku, každoročně pořádá 
pro seniory mnoho poznávacích zájezdů. 
V  letošním roce již navštívili Kalvárie 
Čestice, Máchův včelín Krušlov, Kostel 
v  Dobříši a  Hoslovický mlýn. Součástí 
poznávacího zájezdu byla i  přednáška od 
Ing. Josefa Pecky. Dále se Místní skupiny 
vypravili na Zámek Kratochvíle a  Zámek 

Dub a navštívili Kostel v Bavorově. V červnu 
se Místní skupiny vydali na Moravu, kde 
navštívili Velké Meziříčí a zámek Náměšť. 

Mgr. Petra Vítková, ředitelka ČČK Písek 

Červený kříž Kroměříž 
oslavil Světový den ČR

Ve středu 8. května oslavil OS ČČK 
Kroměříž na dětském dopravním hřišti 
Světový den Červeného kříže. Pro děti, 

rodiče i  seniory byl připraven program 
s  ukázkami poskytování první pomoci, 
maskování zranění, překážková dráha 
s alkobrýlemi a další stanoviště zaměřená na 
bezpečnost nejen v dopravě. 

Hana Komínková, OS ČČK Kroměříž 

Boj proti nakažení virem HIV je nejspíše 
bojem nekonečným. Důležitým krokem 
je pochopitelně prevence. Na Teplicku se 
tomuto tématu věnuje v posledních letech MS 
ČČK Novosedlice Dubí Proboštov. V rámci 
osvěty navázala MS ČČK NDP spolupráci 
s Českou společností AIDS pomoc.

Onemocněných HIV a  syfilidou 
v  posledních letech v  České republice 
přibývá. Pro léčbu je nutná brzká 
diagnostika, mnozí nakažení totiž často 

netuší, že se nakazili. V  Teplicích měli 
zájemci z  řad veřejnosti šanci otestovat se 
v  neděli 16. června na Náměstí Svobody 
v  Teplicích. V  sanitním voze probíhal za 
asistence zdravotní sestry rychlotest na HIV 
a  syfilis. Podmínkou bylo pouze vyplnit 
krátký dotazník o sexuálním životě pacienta 
a  také mít trochu odvahy nechat si z prstu 
odebrat kapku krve. Akci zpestřili i tradiční 
maskoti MS ČČK NDP růžové prezervativy. 
V  těchto převlecích dobrovolníci chodili 
centrem města a  rozdávali kolemjdoucím 
prezervativy a letáčky s poučkou o prevenci 
proti nakažení virem HIV.

Testování má v  poslední době v  našem 
regionu poměrně velkou popularitu. Ať už 
se testuje v Teplicích, či v Ústí nad Labem. 
Boj je sice možná nekonečný, ale hodláme 
v něm vytrvale pokračovat.

Jiří Herlitze, MS ČČK NDP 

Prevence je klíčem k boji s AIDS

ZÓNA 2019
Fiktivní havárie v  jaderné elektrárně 

Temelín byla hlavním tématem cvičení 
ZÓNA 2019, které se účastnili všechny 
složky IZS a  zástupci OS ČČK Písek. 
Cvičení bylo zaměřeno na evakuaci osob 
a jejich dočasném ubytování, monitorování 
radiační situace či uzavření havarijní zóny. 
Na pracovišti krizového managementu 
Městského úřadu Písek zasedli členové 
krizového štábu ORP, zástupci základních 
složek IZS a  odborníci s  ohledem na 
druh řešení mimořádných událostí nebo 
krizových situací. Před Elimem poté 
došlo k  praktickému cvičení s  figuranty 
z  řad studentů z  Jihočeské univerzity 
a  příslušníků PČR. Řešila se připravenost 
všech zúčastněných složek. V multifunkční 

hale Elim a  tělocvičně ZŠ T.G.M. byla 
souběžně procvičována přijímací střediska 
ORP, příjem a registrace osob evakuovaných 
ze zóny havarijního plánování, včetně 
dozimetrické kontroly, dekontaminace 
a karanténních opatření. 

Mgr. Petra Vítková, ředitelka ČČK Písek 

Rodinný den
Začátek června patří dětem, a proto obec 

Dalovice pořádala první sobotu v  červnu 
akci s  názvem Rodinný den. Na akci byl 
pozván i  karlovarský Červený kříž. Vedle 
klasických oblíbených disciplín jako je 
skákání v pytli, chůdy, mini fotbal, chytání 
rybiček či hod na cíl, bylo připraveno 
i  stanoviště první pomoci nejen pro děti, 
ale i pro jejich rodiče, kteří si chtěli ověřit 
své vědomosti a dovednosti. Stanoviště bylo 
pojato zábavnou formou a  přizpůsobeno 
různým věkovým kategoriím dětí. Soutěžící 

měli možnost vyzkoušet si první pomoc 
a  seznámit se zásadami jejího poskytování. 
Vhodnou a  hravou formou získali spoustu 
informací, které se jim v  životě určitě 
neztratí.

Akce se uskutečnila v  zámeckém parku, 
kde roste Körnerův dub - nejznámější 
a nejstarší památný strome na Karlovarsku. 
Se svým odhadovaným věkem 700 – 900 
let patří mezi nejstarší stromy v  České 
republice vůbec a  odborníci ho řadí do 
šestice nejsilnějších dubů v zemi. 

Věra Sládková, DiS., 
ředitelka OS ČČK Karlovy Vary 


