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100 let ČSČK a ČČK III.
ČSČK za II. světové války
Po prosincové rezignaci Alice Masarykové byl novým předsedou ČSČK zvolen
generál zdravotnictva MUDr. Vladimír
Haering mající bohaté zkušenosti jak ze
zdravotnické služby v čs. legiích v Rusku,
kterou řídil, tak i z ČSČK. Připadl mu nelehký úkol provést ČSČK obdobím druhé

budovy včetně zařízení, obstaveny účty,
zabaveny spisy apod. Majetek v hodnotě
cca 780 mil. dnešních Kč byl předán Německému červenému kříži, některé účty či
cenné papíry se však podařilo ukrýt.
Tím legální činnost ČSČK na území
Protektorátu skončila. Řada jeho členů
a zaměstnanců pak spolupracovala s odbojem – např. ošetřovali příslušníky odboje

Dar Švédského červeného kříže
československým dětem,
11. 9. 1945, Praha

republiky a ještě těžší úkol pokoušet se
udržet jeho existenci v protektorátu. Tento úkol mu však nebylo dáno splnit.
Po vzniku Protektorátu a odpojení
slovenské části ČSČK nejprve formálně
i věcně ČSČK pokračoval v Čechách a na
Moravě v činnosti. Nebyl na rozdíl od
jiných českých spolků ihned rozpuštěn.
Z názvu však musel vypustit slovo „Československý“ a užíval se název Český červený
kříž. V únoru 1940 proběhla první vlna
zatýkání ve vedení ČSČK – 6. února 1940
byl zatčen mj. předseda MUDr. Vladimír
Haering (zemřel v německém vězení v r.
1942). Nedlouho poté však přišel úplný
konec – na základě rozhodnutí říšského
protektora byl ČSČK rozpuštěn a dne
5. srpna 1940 byly násilně zabrány jeho

či partyzánských jednotek, kteří nemohli
vyhledat normální zdravotní péči. Skrývali
i čs. parašutisty po atentátu na Heydricha.
Mnoho z nich bylo vězněno či dokonce
popraveno. Jen dobrovolných sester bylo
popraveno na 200. V době květnové povstání českého lidu budoval ČSČK v místech povstání, nejvíce pak v samotné Praze,
ošetřovny pro zraněné a organizoval dopravu zdravotníků na pomoc Pražskému
povstání. Podílel se také na likvidaci tyfové
epidemie v Terezíně, kterou Němci nebyli
již schopni zvládnout.
Po okupaci Čech a Moravy německými vojsky se začaly v zahraničí formovat
československé exilové orgány. K ustavení exilové organizace Červeného kříže
však nedošlo okamžitě. Až 18. července

1940 britská vláda uznala tehdejší Československý národní výbor za československou vládu v exilu a tím i kontinuitu
ČSR. Podstatnou změnou situace byla
již zmíněná likvidace ČSČK v protektorátu v srpnu 1940 – již 30. srpna československá vláda v Londýně se souhlasem
britských orgánů a britského Červeného
kříže rozhodla o ustavení Československého červeného kříže ke dni 1. září 1940 –
jako pokračovatele rozpuštěné společnosti
v Praze. Zajímavá byla otázka ustanovení
předsedy ČSČK. Logicky pro tuto funkci
přicházela v úvahu PhDr. Alice Masaryková. Jednak šlo o aplikaci zásady kontinuity
republiky i ČSČK (dle níž například prezident republiky Edvard Beneš nadále vykonával svůj mandát), dále šlo o osobnost
mezinárodně známou a s ČSČK neoddělitelně spjatou. Alice Masaryková však
dlela v USA a navíc měla vážné zdravotní
problémy. Nakonec funkci předsedkyně
přijala, avšak čistě formálně. Proto byl
ustaven úřadující předseda, který de facto
plnil všechny povinnosti náležící jinak dle
Stanov ČSČK jeho předsedovi. Prezidentem republiky jim byl jmenován generál
Jaroslav Čihák po jeho smrti pak generál
Alois Vicherek, který tuto funkci zastával
i po návratu do osvobozené republiky.
Čestnou prezidentkou byla choť prezidenta republiky – Hana Benešová. Vzhledem
k nepřítomnosti Alice Masarykové však
svou funkci nepojala jen reprezentativně,
ale do dění v ČSČK naopak aktivně vstupovala.
Jaké plnil exilový ČSČK úkoly? V první řadě byl pomocnou organizací vojenské
zdravotnické služby československé armády, samozřejmě i mimo britské území,
staral se o výcvik zdravotnického perso-
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nálu. Navíc pečoval po stránce zdravotní
i sociální o všechny složky československé
emigrace (jen ve Velké Británii žilo 15 000
našich občanů) a plnil tak roli, kterou vůči
svým občanům v normálních podmínkách zajišťuje stát. ČSČK tak byl v jistém
ohledu výkonnou složkou zejména ministerstev sociální péče a obrany.

ČSČK po II. světové válce
Jak bylo osvobozováno území Československé republiky, obnovoval postupně
ČSČK na těchto územích svou činnost.
Formálně zahájení jeho činnosti na území ČSR deklarovala 9. května 1945 Česká národní rada.
Do období tzv. třetí republiky vstoupil
ČSČK opět činný na celém území ČSR.
Od prvních poválečných dnů se datuje
snaha plně obnovit činnost Červeného
kříže a současně účinně pomáhat osobám
postiženým druhou ze světových válek.
V mnohém jde o analogii se situací po první světové válce, avšak se dvěma podstatnými rozdíly: Rozsah humanitárních potřeb byl mnohem větší a přitom se ČSČK
musel vyrovnat s tím, že jeho předválečná
sociální a zdravotní zařízení byla poškozena, majetek a ostatní vybavení zašantročeny a i personálně byl ČSČK oslaben.
Na druhé straně se na tuto situaci exilový
ČSČK cílevědomě připravoval, vytvářel
zdroje, budoval kontakty a získal během
války řadu nových, zkušených lidí, ať již
jako funkcionáře či vedoucí zaměstnance.
Nezanedbatelným potenciálem byl entuziasmus všeho československého obyvatelstva, opravdové budovatelské nadšení, jakkoli má tento termín i záporné konotace.
ČSČK řešil návrat československých
občanů ze zajetí, vězení, koncentračních
táborů či nuceného nasazení. Velká řada
z nich se bohužel vracela, aniž by je kdo
z jejich rodiny mohl očekávat, mnohdy
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neměli kde bydlet, neměli zaměstnání…
Zejména lidé zbavení svobody se vraceli
ve zbědovaném stavu. Nalézání rodinných
kontaktů, zdravotní pomoc, ošacení, jídlo… to vše se snažil ČSČK zajišťovat. Zatížena byla Pátrací služba ČSČK – jen do
konce roku 1946 přijala 414 000 žádostí
o pátrání. K tomu pak evidence válečných
zajatců, kteří se nacházeli na našem území
– zde ČSČK z pověření československé vlády ustavil národní Zajateckou informační
kancelář, a to ve spolupráci s pražskou Delegací MVČK – do konce roku 1946 bylo
zaevidováno již 95 % všech zajatců!
Také školství ČSČK se vracelo do
„normálních kolejí“ – k předválečným
ošetřovatelským školám přibyly dvě další. Sanatorium ČSČK v Praze bylo v roce
1946 změněno na Vyšší ošetřovatelskou
školu ČSČK. Připravovala diplomované
sestry na vedoucí místa v nemocnicích,
v ošetřovatelském školství a veřejném
zdravotnictví, šlo o první školu s tímto
zaměřením nejen v ČSR, ale ve střední
Evropě vůbec. Nově byla také zřízena
ošetřovatelská škola ČSČK v Košicích.
Obnovena byla také činnost Dorostu
ČSČK. Počet členů Dorostu ČSČK dosáhl v roce 1949 počtu 1,4 milionu ve
45 tisících tříd na bezmála 15 tisících
školách! V poměru k počtu obyvatelstva
byl tak Dorost ČSČK hned druhý po dorostu Amerického červeného kříže.
Realizovat poválečnou obnovu by nebylo možné bez podpory ze zahraničí.
Nejvýznamnějším donátorem by Americký červený kříž, který ostatně podpořil i vznikající ČSČK po roce 1919.
Do pomoci ČSČK byly zapojeny i další
národní společnosti Červeného kříže –
Červený kříž Austrálie, Dánska, Islandu,
Jihoafrické republiky, Kanady, Švédska,
Velké Británie, Turecký červený půlměsíc
a další národní společnosti. Norský červený kříž uspořádal pro několik stovek

podvyživených dětí z ČSR dvouměsíční
ozdravný pobyt.
Majetek ČSČK, zabavený za války, vyjma samozřejmě majetku zničeného nebo
movitého majetku odvlečeného neznámo
kam, začal být ihned po osvobození republiky navracen. Do konce roku 1946
byly navráceny veškeré (existující) nemovitosti. Vláda poskytla ČSČK na konci
roku 1946 mimořádný příspěvek. ČSČK
také získal jako kompenzaci válečných
ztrát budovu v Praze, Thunovské ulici
18, kam v roce 1947 přestěhoval své sídlo
z Neklanovy ulice. Uvedená budova byla
konfiskovaným německým majetkem –
Německo ji zakoupilo v roce 1921 pro
svou pražskou ambasádu. Sídlo ČSČK
a později ČČK zde bylo až do roku 2015,
kdy se ČČK přestěhoval do nového areálu „Hvězda“ v Praze na Břevnově.
Alice Masaryková se však ani po návratu z exilu neujala plně funkce předsedkyně, kterou dále formálně zůstávala. Na své
naléhání pak byla z této funkce uvolněna
a předsedou se stal generál Vicherek.
Nové Stanovy ČSČK byly schváleny
18. prosince 1948. Definovaly ČSČK
jako „nezávislou instituci“, byť již „řídící se zásadami lidové demokracie“. Za
zmínku stojí, že dle stanov ČSČK „stojí
pod záštitou prezidenta republiky“. Čestnou předsedkyni definovaly stanovy jako
manželku prezidenta republiky. A byť
byly stanovy přijaty až po únoru 1948,
pamatovaly velmi hezky i na zásluhy Alice Masarykové - § 7 jí přiřkl čestný titul
„Předsedkyně – zakladatelka“, v čemž
můžeme hledat analogii s označením
„prezident Osvoboditel“ pro TGM.
(pokračování)
Pokud máte zájem o knihu Století s Červeným křížem, informujte se na e-mailu
100@cervenykriz.eu
Doc. RNDr. Marek Jukl, prezident ČČK 
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Chcete někomu poděkovat
za nezištnou pomoc? Věnujte
mu medaili
U příležitosti letošního Světového dne
Červeného kříže a 200. výročí narození Florence Nightingalové, inspirátorky
Henri Dunanta, byl představen společný
projekt ČČK a České mincovny Děkujeme
zaměřený na poděkování všem, kteří se do

pomoci při pandemii zapojili a podporu
projektů Červeného kříže.
Ušil pro vás někdo roušky? Nosil vám
léky a nákup? Jezdil po městě s dezinfekcí? Chcete poděkovat za osobní nasazení
v době nouzového stavu? Předat mu dárek trvalé hodnoty s věnováním, které mu
bude navždy připomínat složitou dobu,
kdy stál v první linii? Právě takovým lidem je určena medaile „Děkujeme“.
2

Projekt představili Aleš Brix, obchodní
ředitel ČM, a Marek Jukl, prezident ČČK
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Nese portrét Florence Nightingalové,
na aversu jsou pak slova díků v několika
světových jazycích. Autorem návrhu je výtvarník Martin Dašek. Medaile razí Česká
mincovna, a to v mosazi, ve stříbře a ve
zlatě. Poděkujete tak hned dvakrát – obdarovanému, ale i Červenému kříži, který
obdrží podíl na výtěžku z prodeje těchto
medailí.

Medailí můžete sami poděkovat konkrétnímu člověku. Můžete ale také někoho navrhnout na vyznamenání touto medailí. Návrhy vyhodnotí skupina zástupců
ČČK a ČM a vybere 100 lidí, kterým na
slavnostním večeru společně ČČK s Českou mincovnou předá mosaznou medaili,
20 lidem stříbrnou medaili a 10 lidem zlatý dukát Děkujeme. Slavnostní předání by
mělo proběhnout 12. září.
Objednat medaile nebo stáhnout formulář k podání návrhu můžete na našem
webu. Uzávěrka návrhů je 27. 07. 2020.

8. květen - Světový den Červeného
kříže a Červeného půlměsíce
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Červeného kříže ve 192 zemích světa
umožňuje milionům jeho příslušníkům
aktivně pomáhat bránit šíření infekce a pomáhat těm, které postihla. Jen
osobních ochranných pomůcek jsme
distribuovali desítky milionů. Dále šíříme potřebné informace, pomáháme
zdravotnickým zařízením, poskytujeme
psychosociální pomoc, podporujeme
izolované seniory a věnujeme se dalším humanitárním aktivitám. Rozpočet
Červeného kříže a Červeného půlměsíce na boj s Covid-19 se blíží v přepočtu
20 miliardám Kč.
Stejně jako ostatní národní společnosti
je zapojen i Český červený kříž. Informace
o našich aktivitách a o tom, jak se v dnešní době chovat, o pomoci seniorům a další
– to vše najdete na našich webových stránkách.
Před infekcí se netřeba třást strachy, ani
to není vhodné. Nezbytné je ale mít před
koronavirem respekt a stále a nadále dodržovat platná hygienická opatření a doporučení. ¨

The Coca-Cola Foundation,
ČČK a ČVUT – co nás spojuje?
CoroVent

Dog for Doc: Psím čenichem
proti pandemii
Dog for Doc je projekt, který již několik týdnů běží v ČR. Jeho cílem je zjistit
možnosti využití schopností psího čichu
pro efektivnější a rychlejší testování většího počtu lidí na onemocnění COVID
19. Výzkumný úkol nese odborný titul
Olfaktorická detekce signatury lidského
odorantu osob nakažených koronavirem
SARS-CoV-2 pomocí speciálně vycvičených psů. Partnerem projektu je Český
červený kříž. Tento multidisciplinární
výzkum iniciovali kynologové z organizace Search and Rescue Czech Republic.
Podobné výzkumné úsilí zaměřené na užití
psů při detekci SARS-CoV-2 nyní probíhá
např. ve Velké Británii, Izraeli, USA a Spojených arabských emirátech.

Covid-19: Amazon daroval
Českému červenému kříži
9,4 milionu Kč
Amazon jako globální společnost pečlivě sleduje situaci kolem COVID-19.

The Coca-Cola Foundation, filantropická společnost The Coca-Cola Company, věnovala Českému červenému
kříži finanční dar ve výši 6.300.000 Kč.

Světový den ČK&ČP je oslavou statečnosti a práce všech členů, dobrovolníků
a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž
služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy mění k lepšímu, připomenutím
našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být vždy všude
a pro všechny.
Ředitel Úřadu ČČK Josef Konečný se
symbolickým šekem

Letošní Světový den si připomínáme
v době probíhající pandemie nemoci Covid-19. Právě stálá přítomnost

Částkou pěti miliónů podpoří Český
červený kříž výrobu až 20 ks plicních
ventilátorů CoroVent, které vyvinul tým
expertů ČVUT společně s dobrovolníky
z iniciativy COVID19CZ. Zbývající
finanční prostředky budou využity
na pořízení kompenzačních pomůcek
a zdravotnického vybavení pro Domácí
ošetřovatelskou péči ČČK – ALICE.

Vedle těch, které nemoc postihla, je tu
mnoho dalších, kteří se nepřímo potýkají
se změnami ve své práci, ve škole a v prostředí svých komunit. Amazon se rozhodl
v těchto složitých časech podpořit místní
komunity z okolí logistických center a věnoval proto Českému červenému kříži
9.444.000 Kč na pomoc potřebným.
V současné situaci je ještě více než kdy
jindy důležité, abychom dovedli projevit
solidaritu a abychom se jako celá společnost spojili a pomohli těm, kteří to nejvíce
potřebují, říká Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže.
>>>
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P&G věnoval více než 100 000
produktů a ESA s.r.o. je zdarma
rozvezl
Procter&Gamble věnoval materiální
pomoc, zahrnující 100.000 ks produktů
na mytí nádobí, pracích prostředků, hygienických potřeb, dětských plen a mnoho
dalších, je určena především na pomoc seniorům, matkám s dětmi a dalším potřebným v sociálních a zdravotních zařízeních
provozovaných a zřizovaných Českým
červeným křížem, který ji převzal dne
22. 04. 2020.

Díky kladenské logistické společnosti
ESA s.r.o., která nám nabídla bezplatně
své skladovací plochy a dopravní kapacity,
mohly být produkty také doručovány přímo jednotlivým oblastním spolkům.
Foto: aktuality4

3/2020

ní, a že žádná pomoc shůry se nekoná
a z těchto těžkých časů se prostě musíme
dostat sami… a taky že parta kluků z Kutné Hory obklopená skvělými lidmi a hlavně s úžasnou armádou fanoušků v zádech
dokáže sakra velký věci.“

Zazpívali jsme si s Tomášem
Klusem a bylo to bezva!
V rámci projektu Koncert pod okny
vykouzlil svými písničkami úsměv na
tváří klientům Domova seniorů Hvězda
Tomáš Klus. Projekt pořádají Ceny Anděl, Coca-Cola ve spolupráci s Českým
červeným křížem, mediálním partnerem byla Evropa 2. Projekt odstartoval
14. 04. 2020 a zahrnoval sérii 20 minutových koncertů pro 25 domovů v Praze, středních a severních Čechách. Mezi
dalšími interprety, kteří seniory potěšili,
jsou Ewa Farna, Anna K., Richard Krajčo,
Ondřej Ruml a Iva Pazderková. Nezůstalo
však jen u zpívání, senioři též obdrželi dárky od Coca-Cola, od společnosti ADLER
Czech a.s., Supraphonu, Alza nebo od
Kytky od Pepy a Lucernička Flowers.

Roušky pro zařízení ČČK
Český červený kříž roušky nejen
shromažďuje, vyrábí a distribuuje
potřebným, ale 02. 04. 2020 tentokrát
naopak tolik potřebné roušky obdržel.
Úřad vlády nám poskytl zásilku 40 tisíc
kusů roušek, které jsme distribuovali do
několika desítek našich sociálních zařízení po celé ČR, našich domů seniorů,
Dětské odborné léčebny Ch. G. Masarykové a klientům i personálu naší domácí
ošetřovatelské péče Alice a dalších sociálních služeb. Úřad vlády tak pomohl řešit
nedostatek ochranných pomůcek v našich
sociálních zařízeních.

Covid 19 a pomoc ČČK - to jsou
nejen roušky

Rybičky 48: Corontena Show
- Livestream koncert vynesl tři
čtvrtě milionu
V sobotu 18. dubna 2020 od 20.00 hodin
proběhl první placený livestream koncert
v České republice. Odehrála jej skupina
Rybičky 48. Tentokrát se nejednalo
o žádný živý přenos ze zkušebny nebo
obýváku, ale o přenos plnohodnotného
koncertu, i když bez diváků. Na
rozdíl od běžných živých přenosů
tento proběhl v sále, na klasickém
pódiu s profesionálním ozvučením,
osvětlením a pyro efekty, které ke kapele
neodmyslitelně patří.
Na vstupném na stream koncert, na dárcovských DMS zprávách, ale i na peněžních darech, které diváci zaslali na účet
Českého červeného kříže, se během vystoupení vybrala suma 733.757 Kč. Kapela na to reaguje: „Je to fantazie, tohle
jsme nečekali ani v těch nejbujnějších
snech. Znovu jsme si ověřili, že čím dál
víc lidí pochopilo, že pomáhat je normál-

omezuje jejich kontakty. Prostřednictvím
webového formuláře nebo zavoláním na
telefonní číslo mohl každý senior projevit
přání si prostě popovídat. Zvlášť školení
dobrovolníci s ním potom navázali telefonický kontakt a budou si tak se seniorem
povídat na nejrůznější témata, od života,
přes koníčky, zážitky apod. Podporu této
další službě vyslovili například Dana Drábová, Jiří Padevět nebo Jan Sokol a Tomáš
Klus. Uskutečnily se tak stovky hovorů,
které seniory pohladily na duši.

14. 4. 2020 – Dům pro seniory hvězda

Zvládneme to: »Zavoláme zpátky«
Portál zvladnemeto.cervenykriz.eu se od
17. března, kdy byl spuštěn, až do konce
nouzového stavu stále vyvíjel. Tak například 8. 4. 2020 zahájila činnost nová apli-

Slovem roku 2020 bude možná „rouška“. Tato ochranná pomůcka je viditelným symbolem úsilí Česka zvládnout šíření Covid-19. Šití, sběr a distribuce roušek, včetně těch „nešitých“ je samozřejmě
i součástí pomoci Českého červeného kříže se zvládáním pandemie. Co dalšího ale
ČČK poskytoval na této „frontě“?

Třídící stan ČČK - nemocnice v Ústní nad
Labem

kace, která reagovala na společenskou izolaci mnohých seniorů, která bývá důsledkem
protiepidemických opatření, která chrání
jejich zdraví, ale na druhé straně značně
4

Na centrální úrovni je to edukace
a zdravotní osvěta - on-line kampaň na
portále zvladnemeto.cervenykriz.eu / letáky / linka Zavoláme zpátky pro seniory
/ osvětové video spoty vzniklé ve spolupráci s TV Prima / spolupráce s IZS / doučování / boxy s humanitární pomocí na
hranicích s Rakouskem a SRN (základní
potřeby pro osoby s podezřením na ko-
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ronavirus) / přijímání darů od sponzorů - společností i jednotlivců / dodávky
ochranných prostředků zařízením pro
seniory / poskytování informací - nejen
na webu / partnerství projektů Dog for
Doc a Přední linie chráněna / pro seniory pořádání Koncertů pod okny / a řada
dalších akcí ...
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A na úrovni našich OS ČČK se věnujeme
spolupráci se zástupci obcí, měst a krajů /
zapojení pečovatelské služby a dobrovolníků - zajištěný dovoz u potravin a nákupy
- zejména seniorům / registrace a výcvik
dobrovolníků / koordinace dobrovolnické
pomoci / psychosociální pomoc / pomoc
zdravotnickým zařízením - např. při třídění

/ linky psychosociální pomoci / informační
linky / vyzvedávání léků / distribuce desinfekce / pomoc s distribucí pomoci úřadům
či složkám IZS / doučování dětí na dálku
/ a samozřejmě: výroba, sběr a distribuce
roušek jednotlivcům i institucím ...
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl 
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t 15. 05. 2020 - Bangladéš: Znepokojují-

t 08. 05. 2020 - 8. květen je Světovým

cí zpráva. Covid-19 dorazil do utečeneckých táborů Cox’s Bazar v Bangladéši,
kam se uchýlily statisíce lidí z Myanmaru. Týmy ČK se na tuto možnost již připravovaly, uvedl F. Rocca, prezident MF
ČK&ČP. Kriticky důležitá bude reakce
komunit. Je třeba vytvořit důvěru, poskytnout informace, dbát o nezávadnost
vody, zajistit izolace a zařízení pro léčbu
nemocných, to jsou nyní naše priority.

dnem ČK&ČP. Prezident MF ČK&ČP
F. Rocca při této příležitosti navštívil Codongo v italské provincii provincii Lodi,
tzv. červenou zónu, která byla první oblastí v Itálii uzavřenou kvůli epidemii Covid - 19. F. Rocca se zde setká s příslušníky
ČK, jehož oblastní spolek po celou dobu
pomáhal nemocným a ostatním lidem
v oblasti, aby jim poděkoval. F. Rocca
uvedl, že je pro něj ctí oslavit Světový den
ČK na italské frontě a projevit solidaritu
a díky s muži a ženami ČK v poli.
t 02. 05. 2020 - Ženeva: Vzhledem

Nemocnice Červeného kříže v Cox’s Bazar
t 11. 05. 2020 - Ženeva/Svět Zdravotní

sestry i ostatní zdravotničtí pracovníci
stojící v první linii boje s koronavirem
si zasluhují uznání a poděkování za úsilí
zachránit lidské životy a za oběti, které
přinášejí. 12. květen oslavují společně
Mezinárodní rada zdravotních sester
a mezinárodní hnutí ČK&ČP Mezinárodní den zdravotních sester. Zdravotní
sestry v celém světě zachraňují lidem životy, uvedl generální ředitel MVČK R.
Mardini. Připomněl povinnost vlád zajistit zdravotníkům adekvátní ochranné
prostředky a chránit je před napadáním,
kterému jsou někdy při plnění úkolů
vystaveni. Mezinárodní den zdravotních sester připadá na 200. výročí narození Florence Nightingale, zakladatelky
moderního ošetřovatelství a inspirátorky Henri Dunanta. Jejím jménem je
pojmenováno vyznamenání udělované
MVČK těm zdravotníkům, kteří se své
profesi věnovali v ohrožení života za válek, katastrof a epidemií nebo se zvlášť
zasloužili o rozvoj ošetřovatelství.

k narůstajícím počtům zesnulých na
covid-19 v regionech světa s různými
náboženstvími se MVČK zabývá otázkou zajištění pohřebních obřadů tak,
aby byly v souladu s náboženskými požadavky i prevencí šíření nákazy. A. S.
Dawoody, právní poradce MVČK pro
islámské právo, a O. Finegan, vedoucí
forenszních expertů MVČK, vysvětlili, jak lze zajistit důstojné i bezpečné
pohřby v souladu s islámským právem
i vědeckými pravidly omezení šíření nákazy covid-19, ať již jde o rituální omytí
zesnulého, jeho zahalení či pohřební
modlitby. Dále se zde např. upozorňuje, že odmítnutí pohřbít ostatky obětí
COVID-19, z důvodu představy, že by
pohřbený mohl šířit infekci, je neopodstatněné, a nařizovat kremaci tedy nemá
smysl. Naproti tomu hromadné hroby
jsou za jistých podmínek přípustné

dlo, finanční podporu, ale také informace
o covid-19 a roušky.
t 12. 04. 2020 - Libyje: Statisíce Libyjců

jsou v zajetí zintenzivňujícího konfliktu
a hrozby šíření covid-19 v rozvrácené
zemi. Zdravotníky odčerpává potřeba
péče o raněné v konfliktu, ačkoli měli
být cvičeni zvládání covid-19. Přes mezinárodní výzvy se boje v Tripoli naopak
stupňují. Krom již realizovaných humanitárních aktivit MVČK zahájil reakci
na covid-19: poskytl finance zdravotnickým zařízením k pořízení zejména masek, mýdla a desinfekce / 3 nemocnice
dostaly elektrické generátory / do míst,
kde jsou zadržované osoby v souvislosti
s konfliktem, byly doručeny základní
ochranné prostředky a hygienické potřeby / informace o covid-19 a jeho šíření
jsou sdíleny s Libyjským ČP / hygienický materiál a léky jsou distribuovány
v 17 utečeneckých táborech / se státními orgány je sestavován plán důstojného
a bezpečného zacházení se zemřelými na
covid-19, vč. dodávek vaků na mrtvé

Distribuce ochranných prostředků
t 03. 04. 2020 - Sýrie: Onemocnění Co-

vid-19 ohrožuje lidi v oblastech zasažených válkami a násilnostmi. MVČK

t 19. 04. 2020 - Myanmar: Tento víkend

bylo v Myanmaru propuštěno 25.000
zadržovaných na základě prezidentské
amnestie. MVČK pomáhá propuštěným
s návratem do života, poskytuje jim mý5

Mytí rukou je základním protiepidemickým
opatřením

>>>
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provádí protiepidemická a preventivní opatření v uprchlických táborech
a místech, kde jsou osoby zbavené
svobody v souvislosti s konflikty. Např.
v táboře Al Hol žije 66 tisíc lidí v ubohých podmínkách a ohrožení korona-
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virem je urgentní. V polní nemocnici
MVČK v táboře byla zavedena všechna
nutná preventivní opatření směrem
k personálu a pacientům. Nemocnice uskuteční týdně 200 ošetření, 20
operací, 44 fyzioterapeutických sezení.

V táboře MVČK posílí dodávky pitné
vody a začal jídla dodávat přímo do
jednotlivých stanů - týdně 50 tisíc teplých jídel.
Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl 
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Těžký úraz cyklisty na Bouřňáku
Krušné hory, 16. května 2020 –
Pětačtyřicetiletý milovník jízdy na
horském kole zajel do volného terénu
pod vrcholem Bouřňáku a velmi těžce se
zranil.
Výzva Horské službě přišla kolem čtvrt
na dvě přes aplikaci Záchranka, kterou
použil kamarád zraněného. „Podle všeho
muž přelétl během jízdy složitým terénem
přes řídítka. Vše nasvědčovalo tomu, že došlo
ke zranění páteře a možná i porušení míchy.
Byl při vědomí, dýchal dobře, ale necítil
horní, ani dolní končetiny,“ popsal situaci
na místě nehody Tomáš Plíva, zasahující
člen Horské služby Krušné hory.

Kamarádi zraněného pomohli horskému
záchranáři přivézt na místo nehody mobilní
nosítka, nasadit krční límec a zafixovat ho do

vakuové matrace. „Pak jsme ho velice šetrně
převezli asi 500 metrů na vrchol Bouřňáku.
Současně s námi tam dorazil i vrtulník Letecké
záchranné služby z Ústí nad Labem. Lékař
a zdravotníci si cyklistu ihned převzali,“ uvedl
Tomáš Plíva s tím, že posádka poté
zraněného transportovala k dalšímu ošetření
do nemocnice. Dodal, že zcela perfektně
dnes zafungovala součinnost HS a ústecké
Zdravotnické záchranné služby.
Při adrenalinových sjezdech doporučujeme
používat nejen přilby, ale další ochranné
pomůcky jako páteřáky a chrániče.“ důrazně
varoval návštěvníky pohoří Miroslav Račko,
náčelník Horské služby Krušné hory.
přetištěno se souhlasem Radka Zemana,
tiskového mluvčího HS 
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Zájmová činnost v Dětské odborné léčebně
v Bukovanech v době nouzového stavu
Na nouzový stav si nelehce zvykali
nejenom dospělí, ale zejména děti, které
přijely do léčebny, pro ně zcela cizího
prostředí. Nevěděly, co je čeká, jaké děti
potkají a navíc přicházely do styku se
zaměstnanci, kteří nosili roušky. Velice
špatně tak odhadovaly, jací vlastně jsme,
jak se tváříme, zda se mají bát, anebo
nemusí.
I když první dny pobytu pro ně
nebyly vůbec jednoduché, přivykly si
a přizpůsobily se. Díky nouzovému

stavu si ale mohly vyzkoušet další, pro
ně zcela novou situaci a to, naučit se
více samy o sobě rozhodovat. Například
v samostudiu – zvládnout, chtít se sám
učit, dodržovat hygienu rukou a tím
být pečlivý a zodpovědný k sobě, ale
i k ostatním. Rozhodnout se podle
vlastního uvážení, zda si vyzkouší různé
činnosti, které leckdy neznaly.
Zájmová činnost byla pro ně připravena
každodenně, například výroba mýdla – kde
si každý mohl nejenom mýdlo vyrobit, ale
zalít si do něj, podle vlastní fantazie, i různé
komponenty. Keramika – každý si vytvořil
vlastní výrobek – misku, hrnek, přívěšek,
hodiny a podobně. Léčebna vlastní
i keramickou pec, proto je v tomto ohledu
zcela soběstačná. Této činnosti se děti velice
rády účastnily a velký zájem měla i ze strany
doprovodů. Další oblíbenou činností bylo
šití polštářků. Děti si ho šily pomocí jehly
a nitě, samy si vybíraly látku, tvar, knoflíky,
stuhy a podobně i připravovaly náplň. Šití
jim běžně zabralo až cca 5 hodin a své
práce si opravdu velice vážily. S hotovými
polštářky i usínaly. V nouzovém stavu
jsme v léčebně prožily i velikonoční svátky.
6

Pletení pomlázky, malování vajíček, pečení
mazance a velikonočních perníčků děti
bavilo a mnohdy tyto činnosti zažily vůbec
poprvé. Mezi další aktivity samozřejmě
patřily i sportovní soutěže, vědomostní
kvizy, výroba foto rámečků na foto
z léčebny a další a další činnosti, kterých se
děti měly možnost zúčastnit.

Nouzový stav jsme u nás v léčebně, díky
všem zaměstnancům, zvládly velice dobře
a měli jsme radost, že pobyt opouštějí
spokojené děti, které si s sebou odvážely
spousty zážitků, ale i vlastních výrobků.
Přejeme Vám všem krásné jarní dny
a samozřejmě hodně zdraví.
Radka Krčmová,
za kolektiv DOL Bukovany 
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Aktuální pomoc
(nejen) seniorům
OS ČČK Písek šije roušky a pomáhá s jejich rozvozem, dále rozváží seniorům rukavice, dezinfekční přípravky a také pomáhá

s donáškou nákupu osamoceným seniorům
a seniorům, jejichž rodina v současné době
z nějakého důvodu nemůže pomáhat. Tuto
činnost zajišťují jednotliví dobrovolníci,
Skauti, členové a zaměstnanci OS ČČK Písek. Agentura domácí zdravotní péče funguje
stále v nepřetržitém režimu. V současné době
máme 10 zdravotních sester. V terénu a pracují i o sobotách a svátcích. Stejně tak fungují Doplňkové služby a stálá služba v Domě
s pečovatelskou službou v Čechově ulici 454.
Mgr. Petra Vítková, ÚOS ČČK Písek 

OS ČČK Znojmo
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Znojmo se od počátku vyhlášení nouzového
stavu zapojil do společných akcí s Městem
Znojmem.
Naši členové i dobrovolníci nakupovali seniorům, vyzvedávali léky, šili roušky
a ochranné oděvy pro nemocnici Znojmo.
Roušky a dezinfekci jsme distribuovali mezi
občany města.

Firma PE Motors s.r.o. nám zapůjčila na
tuto činnost automobil Hyunday .
Tímto děkujeme všem dobrovolníkům
i členům OS i MS ČČK Znojmo.

80. narozeniny
paní Hermíny
Paní Hermína Kaňková oslavila 16.
dubna své 80. narozeniny. Pro ČČK je
velmi důležitou osobností, velkou část
svého života věnovala pomoci lidem.
Paní Kaňková je členkou ČČK již
od roku 1950 a velmi aktivně se podílí na činnosti MS ČČK I. P. Pavlova.
V letech 1980 – 2007 pracovala jako
ředitelka OS ČČK Karlovy Vary. Své
bohaté zkušenosti předává stále. V současné době působí jako místopředsedkyně OS ČČK Karlovy Vary. Má krásný
vztah k lidem a spoustu z nich inspirovala k činnosti v ČK. V roce 2018 byla
oceněna medailí Alice Masarykové – jde
o nejvyšší ocenění udělované od roku
2003 Českým červeným křížem dlouholetým členům Českého červeného
kříže.

Jana Šerháková,
ředitelka ÚOS ČČK Znojmo 

Humanitární jednotka OS ČČK Litoměřice pomáhá
Již před propuknutím pandemie
COVID-19 nás Nemocnice Litoměřice požádala o součinnost při přípravě expektačního pokoje pro urgentní příjem. V rekordně
krátkém čase se našim členům a zaměstnancům nemocnice podařilo pokoj připravit.
Od 17. března naši členové a dobrovolníci provádí triáž u všech příchozích do
Nemocnice Litoměřice a.s. Triáž se provádí

z důvodu zabránění šíření viru mezi personál a pacienty. Probíhá každý den od 16-22
hodin. Každý triážník je nemocnicí vybaven

osobními ochrannými pomůckami, díky firmě Průša má každý svůj ochranný štít.
V následujících dnech budeme dohlížet
na testování desinfekčního rámu s teplotním
scannerem. Tento systém výrazně zvyšuje
bezpečí v době pandemie.
Těsně po vzniku pandemie jsme byli
osloveni skupinou přátel z Úštěcka, kteří se
hromadně pustili do šití roušek, že by rádi
ušité roušky distribuovali naším prostřednictvím mezi potřebné. Dlouhodobě mají
důvěru v naší organizaci a spoléhali na nás,
že najdeme správné využití. Spolupráce se
velmi osvědčila, pravidelně nám dodávají
stovky látkových roušek týdně. Zásluhou
pravidelné dodávky, jsme již v prvních
týdnech mohli dodat do nemocnice v Litoměřicích a Ústí nad Labem stovky kusů.
Roušky distribuujeme i mezi další ohrožené skupiny obyvatel (senioři, personál
lékárny, průvodčí ve vlacích aj). Pomoc
byla velmi ceněna, v tomto období nebyly
nikde k dostání.
V rámci sousedské výpomoci jsme navázali spolupráci s HJ OS ČČK Teplice. Dodáváme látkové roušky a tepličtí je dále distribuují ve své oblasti působení.
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Paní Hermína si zaslouží takové
životní jubileum oslavit i mezi svými
„červenokřižáky“, bohužel kvůli aktuální situaci v ČR nelze takové posezení
zatím uspořádat, a tak všichni čekáme,
až se vše vrátí do normálu a my budeme
moci oslavu uskutečnit. Proto bychom
jí rádi popřáli alespoň touto cestou hodně zdraví a úsměv stále na tváři.
Věra Sládková, DiS., ředitelka ÚOS
ČČK Karlovy Vary 

OS ČČK také umožnil zaměstnancům
IZS v době mimořádných opatření poskytování náhradní předškolní výchovy v Dechovém stacionáři zdarma.
Všem členům děkujeme za obrovské nasazení, které je přínosné pro náš společný cíl
a to snížit dopady COVID-19 na společnost
a je velmi dobře koordinováno krizovou manažerkou Ing. Bc. Janou Petržilkovou.
Olga Šotnarová,
ředitelka ÚOS ČČK Litoměřice 
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„Spolu to zvládneme“
„Spolu to zvládneme“ je název projektu, který vznikl z popudu paní Betty
Hrabovské, zaměstnankyně Zdravotnické
záchranné služby MsK. Jednalo se o koncerty pod okny celkem čtyř domovů pro
seniory v Ostravě (Korýtko, Sluníčko, Iris
a Slunečnice). Účinkovali David Stypka,
Mirai či folklórní soubor Grunik. Koncertům přihlížely nejen všichni klienti
domovů, ale také početný personál, který
se o klienty stará a je v této době velmi
vyčerpaný.
Spousta radosti, usměvavých obličejů, dojetí, transparentů podpory vyrobených samotnými seniory, či třeba tanečky na jednotlivých
balkónech domovů dokládají velkou smysluplnost akce. Jsme velmi rádi, že jsme byli přizváni ke spolupráci a mohli také předat menší
dary vedení každého domova. Akce se zúčastnila dvě naše vozidla v doprovodu členů obou
jednotek.
Lydie Poledníková, ředitelka ÚOS ČČK Ostrava 

Červený kříž Prachatice v čase koronaviru
Po vyhlášení nouzového stavu v ČR,
k němuž došlo s cílem omezit šíření nemoci COVID19, se Český červený kříž,
jako podpůrná organizace veřejné správy,
zapojil do pomocných a preventivních aktivit na území ČR.
Oblastní spolek ČČK Prachatice nabídl dovoz nákupů či vyzvednutí léků
seniorům a lidem z ohrožených skupin. Tuto službu jsme pak realizovali
po celém okrese i pro klienty Domova
seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích.
Zapojili jsme se též do distribuce potravinové pomoci ve spolupráci s Městem
Prachatice.
Naše členky se připojily k dobrovolným švadlenkám, a díky tomu jsme

zprostředkovali přes 1000 roušek pro
Horskou službu, Vodní záchrannou službu, Dům s pečovatelskou službou Brloh,
Město Prachatice a jiné organizace, ane-

bo je členky distribuovaly ve svém sousedství a do Penny marketu pro pracovníky či veřejnost. Zprostředkovali jsme
i ochranné štíty pro SDH Svatá Maří
a zapůjčili vybavení pro složky IZS působící na státní hranici.
Díky tomu, že v našich řadách působí kvalifikovaní dobrovolníci, jsme mohli
vypomoci v třídicím stanu v Nemocnici
Ústí nad Labem, prachatické nemocnici
a na lince psychosociální pomoci.
8

S dobrovolníky z koronavirus.report
jsme pak spolupracovali na pilotním projektu podpůrného systému pro samosprávu, který pomáhá zajistit informovanost
občanů.
Každá podpora však potěší i nás. Díky
Portusu Prachatice, o.p.s. a grantu Na-

dace Karel Komárek Family Foundation
jsme naše dobrovolníky vybavili ochrannými osobními prostředky, respirátory,
rouškami, štíty, rukavicemi, dezinfekčními gely na ruce i dezinfekcí na pomůcky.
CocaCola pak podpořila náš pitný režim.
Děkujeme všem, kteří pomáhají!
Mgr. Zuzana Pelikánová, DiS., ředitelka
ÚOS ČČK Prachatice 
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Zvládneme to
Jako většina spolků, tak i náš Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí
nad Orlicí se zapojil do pomoci v našem
regionu. Zaměřil se především na pomoc
seniorům, osobám zdravotně oslabeným
a osobám v karanténě. Mezi základní druhy pomoci patří zajištění nákupů potravin, hygienického a drogistického zboží,
vyzvednutí léků, ale i distribuce domácích
roušek. V provozu je také telefonní linka,
kde kromě objednání nákupů a další po-
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moci je poskytováno základní poradenství
a psychosociální pomoc.
Do činnosti jsou kromě zaměstnanců
a členů humanitárních jednotek výrazně zapojeni i dobrovolníci, kteří šijí a distribuují
roušky a pomáhají s pravidelnou dezinfekcí
společných prostor v domech s pečovatelskou
službou v Ústí nad Orlicí. A kolik pomoci
bylo poskytnuto? K datu 26. dubna 2020
bylo realizováno celkem 256 nákupů, 757 telefonních kontaktů a rozdáno 6 392 roušek.
Kromě dobrovolníků nás podpořila
společnost CZ LOKO Česká Třebová,

která nám dodala dezinfekci a jednorázové rukavice. Naši činnost v návaznosti na
mimořádná opatření podpořila i Nadace
ČEZ. Děkujeme!
Jiří Preclík, člen OVR ČČK Ústí nad Orlicí 

Činnost OS ČČK Zlín v průběhu výskytu onemocnění covid-19
Současná situace v naší zemi, spjatá
s onemocněním covid-19, vyžaduje pomoc
především těm, kteří jsou tímto zákeřným
virovým onemocněním nejvíce ohroženi.
Touto skupinou jsou především staří a nemocní lidé, ale také lidé bez přístřeší, kteří
nemají možnost zázemí svých domovů.
Oblastní spolek Českého červeného kříže
ve Zlíně si je této skutečnosti velmi dobře
vědom. Nadále proto provozuje své služby
v oblasti sociální, domácí ošetřovatelské péče
a v pečovatelské službě s plným nasazením.
Naše pečovatelky i sestřičky docházejí
pravidelně poskytnout pomoc i zdravotní
péči do řady domácností potřebných klientů, kteří jejich podporu velmi vítají.
Kromě toho se OS ČČK Zlín ve
spolupráci se statutárním městem Zlín
zapojil do rozvážky potravinových a hygienických balíčků, které jsou denně od
pondělí do soboty rozváženy osamělým
seniorům starším 70 let do místa jejich
bydliště. Tito lidé si sami často nemohou
zajistit nákup vlastními silami, nebo ve
svém okolí nemají nikoho blízkého, kdo

by jim se zajištěním základních potravin
a hygienických potřeb dokázal pomoci.
V Azylovém zařízení pro osoby bez přístřeší jsou uživatelům Noclehárny, Azylového domu pro muže i Nízkoprahového denního centra rozdávány šité ochranné roušky
či šátky na zakrytí úst a nosu. Uživatelé jsou
průběžně vedeni k dodržování nezbytných
hygienických opatření a k respektování
omezení volného pohybu v rámci nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR. Pracovníci Azylového zařízení by na tomto místě
chtěli velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití roušek a tyto
přinesli do Azylového zařízení, jak pro
potřeby pracovníků, tak také našich uživatelů. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat Regionálním farmářským potravinám
a jejich pracovnicím ve Zlíně, které kromě
pravidelné dodávky pečiva do Azylového
zařízení darovaly již desítky těchto ušitých
potřebných pomůcek. Velké díky patří také
Restauraci u Baďurů, která za aktuální pandemické situace neváhá se zajištěním pravidelné dovážky polévky pro naše uživatele.

S přispěním místních skupin OS ČČK
Zlín vznikají pod rukama řady jejich šikovných členů další šité roušky, které jsou dále
rozdělovány pro potřeby našich poskytovaných služeb. Členové místních skupin tyto
roušky rovněž neúnavně rozdávají mezi
obyvatele svých lokálních částí ve snaze
zvýšit prevenci, nebo alespoň snížit riziko
nákazy nemocí covid-19.
Oblastní spolek Český červený kříž Zlín
proto děkuje všem, kdo se rozhodli přidat
k boji s tímto virovým onemocněním a pomoci potřebným, a to ať již ve formě darování
ochranných pomůcek jako jsou roušky, dezinfekce, našim dobrovolníkům pak za jejich
pomoc a obětavost při rozvozu potravinových
a hygienických balíčků osamělým seniorům.
Za darování dezinfekce patří velký dík členům
ODS, Univerzitě Tomáše Bati i členovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR panu Markovi Novákovi. Zlínským zástupcům ČSSD
patří náš vděk za darování šitých roušek.
Všechna tato pomoc pro nás zůstává nadále
velmi důležitou a moc si jí vážíme. Děkujeme!
Kolektiv pracovníků OS ČČK Zlín 

Červený kříž v Kroměříži šije roušky a pomáhá seniorům
OS ČČK v Kroměříži ušil již na tisíc
pět set kusů roušek pro seniory, pacienty
i personál nemocnice, a pomáhá i seniorům
z blízkého okolí. Těmito aktivitami zareago-

val na vyhlášení nouzového stavu spojeného
s pandemií koronaviru v Česku.
Našimi aktivitami vycházíme z potřeb
a požadavků skupiny seniorů, kteří se na nás

obracejí jako na organizaci a osoby známé,
kterým senioři důvěřují. Jedná se především
o posílení jejich duševního a mentálního
zdraví, dovoz potravin a léků, měření teploty
a krevního tlaku. Senioři jsou kvůli vysokému
věku a dalším nemocem nejrizikovější skupinou, která se může nakazit onemocněním
COVID -19. Jejich náročné týdny v izolaci
mohou vést k jisté beznaději a smutku, který
snižuje jejich psychickou odolnost a naopak
zvyšuje jejich závislost na pomoci okolí. Právě naše pomocná ruka je pro ně mnohdy jedinou dopomocí k zajištění jejich životních
potřeb. Další nedílnou součástí je i šíření
preventivních opatření a desatera pro seniory.
Mgr. Alice Juračková,
ředitelka ÚOS ČČK Kroměříž 
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Co nám COVID19 vzal, ale i dal
Je nesporné, že finanční ztráty jednotlivých oblastních spolků, které se po
zavedení vládních opatření zapojily do
pomoci při zvládání krizové situace, jsou
obrovské. Nejen, že přišly o veškerý přísun financí, plynoucích ze zdravotnických
asistencí na sportovních či kulturních akcích, ze školicích akcí, organizování kurzů
a další činnosti, ale navíc vydaly spoustu
peněz na zajištění podmínek k fungování
krizových týmů dobrovolníků. Jednalo se
hlavně o nákup dezinfekčních a ochranných prostředků, galanterního materiálu
k šití roušek, či zajištění pitného režimu
a stravy dobrovolníkům apod.
Ne jinak je tomu i v OS ČČK Karviná.
Ve velmi omezeném provozu fungovala
pouze Senior doprava a zbylí zaměstnanci Úřadu OS ČČK pracovali na šití roušek, jejich balení a doplňování o pokyny
k jejich použití. Byl zřízen krizový štáb,
jehož vedením byl pověřen ředitel ÚOS
ČČK Oldřich Gbelec. Úzce spolupracoval
s městem Karviná a organizoval činnost
dobrovolníků k zajištění nákupů potravin a donášku léků obyvatelům Karviné.
Zajišťoval rovněž vše potřebné v místních
skupinách spadajících pod OS Karviná
od ochranných pomůcek, dezinfekce, galanterního materiálu až po občerstvení.
Kromě zajištění všech činností spojených
s provozem OS ČČK se ředitel snažil také
zajistit finance pro další fungování v současné době a na pokrytí nákladů spojených s výše uvedeným, což obnáší vypracování projektů a následné podání žádostí
o granty a dotace.
A co ostatní místní skupiny a zařízení,
patřící pod OS ČČK Karviná?

V Gerontocentru v Českém Těšíně,
které je zařízením OS ČČK v Karviné se
nejen aktivizační pracovníci, ale i ostatní
zaměstnanci, pustili do šití roušek pro
své klienty i zaměstnance a také dalším
potřebným. MS ČČK Karviná, se vzhledem k lokalitě svého působení zapojila
do činnosti oblastního spolku. MS ČČK
Orlová nabídla svou pomoc městu, kde
roznášeli občanům letáky do schránek,
ale také stříhali látku na roušky a tím
usnadňovali práci švadlenkám z okolních
místních skupin. Bohumínská místní
skupina ČČK se rovněž pustila do šití
roušek a zajišťovala jejich rozvoz záchranným službám a hasičům. MS ČČK Český
Těšín nabídla psychologicko-sociální pomoc. V MS ČČK Rychvald zareagovali na
vzniklou situaci nejdříve. Již 15. března
měli sestaven krizový tým z řad mladších
členů připravený pomáhat nejvíce rizikové skupině lidí ve svém městě. 16. března
pak zahájili šití roušek. Ředitel Úřadu OS
ČČK ihned natočil a spustil kampaň pod
názvem „V roušce“, která nejen šířila osvětu, ale na jejím základě se také přihlásilo
více švadlenek ochotných pomáhat.
Nejdříve se rozdali roušky hlavně pracovníkům v první linii a poté i občanům,
pro které MS ČČK uskutečnila čtyřikrát
výdej dospělých i dětských roušek. Také je
rozváželi seniorům a zásobovali i oblastní
spolek. Našili a rozdali téměř 5 a půl tisíce
roušek.
Co nám Covid19 vzal? Vzal nám všechny plány a veškerá, byť velmi potřebná
opatření spojená s výskytem Covid19 což
nás uvrhlo do tíživé ekonomické situace,
ze které se bez pomoci jen těžko budeme

dostávat. Víme, že nás čeká velmi složité
období, ale uděláme vše pro to, abychom
to zvládli.

A co nám dal? Dal nám poznání, že
jsme schopni se stmelit, promptně reagovat na vzniklou situaci s myšlenkou
na ochranu zdraví lidí, jsme schopni
spolupráce s ostatními oblastními spolky
a vzájemné výpomoci. Dal nám novou
zkušenost s činností ve vládou nařízeném
zvláštním krizovém režimu. Zjistili jsme,
že i přes veškerá úskalí pracujeme s radostí
a dle všech principů Červeného kříže. Naučil nás hledat pozitiva i na negativních
věcech a radovat se i z malých úspěchů.
A co je pro nás nejdůležitější, ujistili jsme
se, že v čele našeho Úřadu OS ČČK Karviná stojí člověk, který je nejen obětavým
a schopným manažerem, ale také mu záleží na dobré pověsti Červeného kříže.
Marie Nadkanská, předsedkyně MS ČČK
Rychvald a členka OVR ČČK Karviná 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Písek ČČK a Nadace ČEZ
Ve spolupráci s veřejností a Dobrovolnými hasiči města Písek podpořil OS
ČČK Písek i domov pro seniory v Břevnici zasažený koronavirem.

Díky facebookovým stránkám „Roušky v Písku“ vzešel od Anny Vodsloňové
nápad pomoci seniorům, kteří jsou aktuálně v tíživé životní situaci v domově
pro seniory v Břevnici. Tento nápad se
setkal s podporou veřejnosti a za pomoci
Dobrovolných hasičů a OS ČČK Písek
dali dohromady rukavice, roušky, křížovky, knížky a mnoho dalších dobrot,
které dobrovolní hasiči a členové ČČK
v pátek 3. 4. 2020 odvezli klientům a zaměstnancům do Břevnice. Každý, kdo se
na této akci podílel, zaslouží velké poděkování!

Díky Úřadu Českého červeného kříže
a jejich emailové komunikaci jsme se mohli
zapojit do grantového řízení Nadace ČEZ.
Přišla ve chvíli, které se lidově říká "za vteřinu dvanáct". Zrovna jsme řešili dovybavení naší improvizované šicí dílny, která
čítala tři půjčené šicí stroje našich babiček.
Otázkou bylo i z čeho šít, vlastní i darované
zásoby se pomalu a jistě úžily. Velké díky
tímto patří Nadaci ČEZ. Celý grant nám
pomohl vytvořit vhodné podmínky a zázemí na zabezpečení a zkvalitnění našich aktivit, troufáme si říci na "kousek komfortu
v úsporném režimu".

Mgr. Petra Vítková,
ředitelka ÚOS ČČK Písek 

Mgr. Alice Juračková,
ředitelka ÚOS ČČK Kroměříž 
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Činnost OS ČČK Kladno v čase pandemie
OS ČČK Kladno dlouhodobě působí jako poskytovatel sociálních služeb ve
Středočeském kraji. Provozujeme krizové
centrum pro osoby bez přístřeší a osoby
v tíživých životních situacích, stravovnu,
hygienické a ošacovací centrum a Azylový dům pro matky s dětmi. Zároveň dle
programu a stanov ČČK, tak jako i vy
ostatní, provádíme průběžné oceňování
bezplatných dárců krve, organizujeme
volnočasové aktivity pro seniory a mládež,
pořádáme soutěže pro děti v poskytování
první pomoci a v neposlední řadě pořádáme též přednášky, školení a kurzy na téma
první pomoc pro děti i dospělé ...
I když by se mohlo zdát, že restrikce
související s šířením Coronaviru v České
republice drasticky omezí průběh poskytování našich sociálních služeb, opak je pravdou. Vzhledem k povaze poskytovaných
služeb a stavu klientů, kteří tyto služby využívají, je možné s nadsázkou tvrdit, že onemocnění Covid-19 je jedna z příjemnějších
chorob, se kterou mohou klienté přijít.
To se týká převážně poskytovaných sociálních služeb spadající pod krizovou pomoc. Vzhledem k tomu, že drtivou převahu mezi klienty mají osoby sociálně slabé
a bez přístřeší, ostražitý přístup a vysoké
požadavky na hygienu, které byly nedávno

metodicky nařízeny ze strany vlády, jsou
na místě již několik let. Všichni se v dnešní době obávají neustále skloňovaného
Koronaviru, ale nikdo se již nepozastavuje
nad tím, že klienti využívající specifických
sociálních služeb nemají kolikrát o svém
zdravotním stavu ani ponětí, nebo ho přímo úmyslně zatajují, aby jim byla služba
poskytnuta. Proto nás už bohužel nepřekvapí, když se o letitém klientovi dozvíme, že má svrab, tuberkulózu, či dokonce
HIV. Vše samozřejmě bez medikace.

Mezi služby spadající pod krizovou pomoc spadá též péče o osoby v akutní tíživé
životní situaci. To v praxi mimo pandemii

znamená, že jsou 2 místnosti, kuchyň, WC
a koupelna připraveny pojmout klienty,
kterým například shořela střecha nad hlavou a nemají kam jít, jak se stalo koncem
ledna při požáru 12 ti patrového panelového
domu v Kladně. O tyto osoby je 24 hodin
denně pečováno po dobu nezbytně nutnou.
V případě pandemie to znamená, že
tyto prostory jsou krizovým štábem města
Kladna určeny jako prostory, v nichž se
budou moci zdržovat osoby bez přístřeší
a osoby, které byly vykázány z důvodu domácího násilí (u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, nebo jimž
byla nařízena karanténa). To vše opět s celodenní službou a ve spolupráci s Městskou policií, která zajišťuje v objektu pořádek a klientům vozí stravu. Karanténu
dne 19. 4. 2020 opustil první klient, který
zde byl umístěn po repatriaci.
Z posledních zbytků sil a volných kapacit nabízíme seniorům a osobám se
sníženou pohyblivostí zdarma svoz, praní
a žehlení prádla.
Děkujeme všem, kdo nám pomohli
s ochrannými pomůckami, dezinfekcí, vybavením, atd. Děkujeme také všem, kdo
svou pomoc nabídl a zároveň Vám všem
přejeme pevné zdraví a nervy.
Stanislava Klicmanová – Maříková,
předsedkyně Oblastní výkonné rady
OS ČČK Kladno 

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí
s COVID – 19

Nezbytná pomoc
přetrvává

V druhém květnovém víkendu se
podařilo ukončit kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který proběhl za dodržení přesně definovaných podmínek
a dalších doporučení. Nejnáročnější se
jevila povinná ochrana horních cest dýchacích (roušky apod.). Po absolvování
kurzu a úspěšném zvládnutí závěreč-

Koronavirová krize přetrvává a my stále pomáháme. Kromě rozdávání roušek
a dalších činností také ochotně, po předchozí telefonické konzultaci, otevíráme

ných zkoušek získali účastníci osvědčení, díky kterému budou moct v budoucnu vykonávat funkci zdravotníka
na akcích, jako jsou školy v přírodě či
výlety a tábory.
Ing. Michaela Sládková, garant pro výuku
první pomoci, OS ČČK K. Vary 

lidem naše Ošacovací středisko. Děti rostou nehledě na nouzový stav a my si dobře
uvědomujeme, že vzhledem k uzavřeným
obchodům je pro rodiče obtížné sehnat
oblečení a obuv. Díky telefonickému spojení se lze individuálně domluvit, aby se
co nejvíce předešlo riziku nákazy.
Lucie Izabela Sládková, OS ČČK Karlovy Vary 
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Senior doprava ČČK
Službu s názvem Senior doprava
ČČK provozujeme v okrese Ústí
nad Orlicí (města Ústí nad Orlicí,
Česká Třebová, Lanškroun, Vysoké Mýto, Choceň a jejich okolí) již
15 let a funguje i v tomto mimořádném období. Senioři můžou bez
problémů navštívit svého lékaře, jít
na plánované vyšetření, rehabilitaci,
zajistit si nákup v doprovodu našich
pracovníků.

Díky podpoře Nadace Karla Komárka Family Foundation, Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
a obchodního družstva KONZUM
Ústí nad Orlicí připravujeme pro
naše klienty překvapení v podobě
zvýhodněných jízd k přátelům, do
kaváren a cukráren. Společně se vrátíme zpět do běžného života.
Jiří Preclík,
člen OVR ČČK Ústí nad Orlicí 

Poděkování za věcný
dar pro OS ČČK Zlín
OS ČČK ve Zlíně upřímně děkuje firmě
Procter & Gamble za věcné dary ve formě
Jaru a pracího gelu Ariel. Prostředků na nádobí jsme obdrželi celkem 600 kusů a pracího prostředku rovnou celou paletu! Tyto
potřebné věci putovaly ihned našim uživatelům Azylového zařízení, kterými jsou
osoby bez přístřeší v nouzi, tedy uživatelům
Azylového domu, Noclehárny a také Nízkoprahového denního centra. Mycí prostředky byly pro jejich potřebu předány našimi
pracovníky. Kromě toho bude část tohoto
daru také určena jako pomoc osamělým
seniorům, které navštěvují naše pečovatelky a zdravotní sestřičky a kterým OS ČČK
Zlín ve spolupráci se statutárním městem
Zlín rozváží potravinové balíčky a nezbytnou hygienickou pomoc. Naše poděkování
míří také úřadu Českého červeného kříže
v Praze, který tento dar zajistil a společnosti
ESA, která se postarala o přepravu tohoto
úctyhodného množství čisticích prostředků
až k nám na úřad Oblastního spolku Českého červeného kříže Zlín.

Žáci a jejich představa léta
Máme za sebou výtvarnou soutěž
s názvem "Těšíme se na léto", kterou pořádal karlovarský Červený

kříž. Soutěž byla záměrně vyhlášena v době koronaviru, aby se děti
a mládež zabavily a přišly na jiné
myšlenky. I dětská psychika může
být kvůli pandemii ohrožena.
Žáci ze základních i středních
škol měli za úkol výtvarně zpracovat
téma týkající se „letní pohody“. Odborná komise vyhodnotila vždy jeden výkres z dané věkové kategorie
a vítězové obdrželi věcné ceny. Malý
dárek ale čekal na každého, kdo se
soutěže zúčastnil. Děkujeme všem
žákům za krásné obrázky a těšíme
se za rok na další setkání s dětskou
výtvarnou tvorbou.
Věra Sládková, DiS.,
ředitelka ÚOS ČČK K. Vary 

Ještě jednou děkujeme za tuto velkou pomoc v současné nelehké době. Daru si velmi
vážíme a je pro naši práci s potřebnými lidmi
velkým přínosem!
Kolektiv pracovníků OS ČČK Zlín 
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