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75 let od použití atomových pum
– dokážeme zabránit katastrofě?
Letošní rok je ve znamení 75. výročí
konce II. světové války, nejstrašnější války
lidské historie. Často se zaměřujeme spíše
na květnové ukončení bojů v Evropě,
situované mnohými historiky do hlavního
města naší vlasti, Prahy. Válka jako taková
však skončila až v září 1945 a její závěr byl
poznamenán prvním – a naštěstí dosud
jediným – použitím jaderné zbraně,
když americká armáda svrhla ve dnech
6. a 9. srpna 1945 atomové pumy na
japonská města Hirošima a Nagasaki.
Lidstvo se tak mohlo seznámit s dosud
nejničivějšími zbraněmi svých dějin, které
jsou způsobilé zničit naši civilizaci jako
celek. Trefně to vystihuje Einsteinův citát
Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové
válce, ale ve čtvrté to budou klacky a kameny.
Od roku 1945 až dosud je lidstvo
každodenně vystaveno riziku jaderných
zbraní. Jejich počet se pohybuje kolem
14 tisíc. Ničivé účinky vyvolané jejich
použitím, zejména pronikavá radiace
a radioaktivní spad, však nejsou
omezitelné v prostoru ani čase. Vždyť
výbuch dvou nevelkých pum v Japonsku
usmrtil během chvíle na 110 tisíc lidí,
většinou zaživa sežehnutých, do konce
roku 1945 pak počet obětí stoupl na 210
a za dalších pět let dosáhl 340 tisíc lidí…
Dosud trpí velké množství Japonců, včetně
potomků válečné generace, následky těchto
pouhých dvou explozí.

Riziko pro náš svět nepředstavuje jen
možné vědomé vojenské použití jaderných
zbraní, ale snad ještě ve větší míře možný
„falešný poplach“, tedy chyba lidského
činitele zaměňující např. vědeckou rakety
za raketový útok, možná chyba techniky
ale také třeba hackerský útok na vojenské
počítačové systémy.
Červený kříž již od r. 1945 trvale
usiluje o zákaz jaderných zbraní a jejich
odstranění. Jsme přesvědčeni o jejich obecné
neslučitelnosti s normami mezinárodního
humanitárního práva (MHP), což
delegimitizuje jejich existenci. Zmíněná
neomezitelnost jejich ničivých účinků

100 let ČSČK
a ČČK IV.

ČSČK mezi Únorem
a Listopadem (1)

Pokračujeme v seriálu věnovaném uplynulému století existence Československého
a Českého červeného kříže

i ona neslučitelnost s normami MHP není
však jen názorem Mezinárodního hnutí
ČK&ČP, vyjádřeným rezolucemi jeho
orgánů, ale byla potvrzena i Mezinárodním
soudním dvorem (1996). Červený kříž dále
zdůrazňuje obtížnost, ne-li nemožnost,

Předělem v poválečné historii ČSČK,
stejně jako celé naší republiky, byly únorové události v roce 1948, kdy se moci ve
státě chopila KSČ. Nástrojem, který měl
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poskytnout obětem eventuální jaderné
katastrofy odpovídající pomoc. Ostatně
byl první organizací zasahující v Hirošimě
a Nagasaki a desetiletí hibakušám a jejich
potomkům pomáhá…
Až v roce 2017 byla na půdě OSN
sjednána
smlouva
zakazující
tyto
nehumánní zbraně a ukládající těm svým
smluvním stranám, které je vlastní, jejich
zničení – Smlouva o zákazu jaderných
zbraní (psali jsme o ní v Novinách č.
4/2017). O potřebě jejich zničení je tak
přesvědčeno přinejmenším 122 států, které
znění této smlouvy schválily (zatím ji z nich
ratifikovalo 40 – z evropských jde o Irsko,
Rakousko, Lichtenštejnsko a Vatikán). Stále
však mezi nimi chybí jaderné mocnosti
i jejich spojenci, tedy i Česká republika (mezi
signatáři ale najdeme např. Jihoafrickou
republiku, která jaderné zbraně, jako první
člen „jaderného klubu“ zničila). Přitom
i tyto státy (včetně naší země) přijaly ve
Smlouvě o nešíření jaderných zbraní závazek
dosáhnout jejich úplného odstranění.
Sama existence jaderných zbraní je
rizikem. Máme-li zabránit možné jaderné
katastrofě, je třeba dosáhnout odstranění
jaderných zbraní. O to by měly usilovat
všechny státy, které sdílejí hodnoty
humanity, mezi něž se řadí i země naše.
Lidstvo sužují mnohé faktory nezávisle
na naší vůli – například infekční nemoci
(covid-19), měli bychom proto eliminovat
ty faktory, které jsou naopak na naší vůli
závislé. I státy vlastnící jaderné zbraně
a jejich spojenci se musí aktivněji zapojit do
eliminace jaderných zbraní.
Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK 
převzetí moci usnadnit, ať již ve státních
či soukromých institucích, byly tzv. akční
výbory Národní fronty. Vytvářely je zdola
zastánci nového režimu. Samozřejmě snahou mnohdy bylo, aby jejich složení dané
instituci jen umožnilo navenek vytvořit
dojem loajality. Bylo tomu tak i v ČSČK.
Předsedou akčního výboru se stal gen.
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Alois Vicherek. Ten také po červnové
volbě Klementa Gottwalda prezidentem
jej spolu s delegací ČSČK navštívil a formálně jej požádal o převzetí záštity nad
ČSČK. Doba tehdy žádala od všech organizací projevy podpory novému lidově
demokratickému režimu. Při zmíněné návštěvě u prezidenta republiky mu generál
Vicherek předal dokument v tomto duchu. Vyhnul se v něm však jakékoli podpoře nové politické linie a zaměřil se vcelku neškodně jen takříkajíc na podporu
prací, zejména při blížících se národních
žních, při nichž dobrovolné sestry ČSČK
zajistí ošetřování a zdravotnickou službu
v jeslích pro děti matek zaměstnaných při
žňových pracích.
Alice Masaryková v prosinci 1948 odcestovala do Švýcarska, odkud pokračovala do USA, kde až do své smrti (1966)
žila a odkud promlouvala na radiových
vlnách. Do vlasti vrátila v roce 1994 – za
účasti Českého červeného kříže spočinula
urna s jejím popelem v rodinném hrobu Masarykových na hřbitově v Lánech.
ČČK se k odkazu „předsedkyně-zakladatelky“ stále hlásí. Symbolické propojení
těch nejlepších z ČČK s naší zakladatelkou představuje medaile Alice Masarykové, nejvyšší ocenění práce v ČČK.
Ačkoli se generál Vicherek snažil vystupovat navenek loajálně a zachovat konformitu ČSČK s mezinárodně danými principy Červeného kříže, byl nakonec donucen z funkce předsedy ČSČK v polovině
roku 1950 odejít.
Období po únoru 1948 znamená pro
ČSČK podstatnou změnu – řada jeho tradičních činností mu byla odebrána a přišel o svou ekonomickou samostatnost. Na
druhou stranu se jeho zbývající činnosti
(např. výuka první pomoci) masově rozvinuly a profiloval se i v činnostech zcela
nových (např. dárcovství krve). Realita
rozhodně nebyla černobílá.
ČSČK byl začleněn mezi společenské
organizace Národní fronty, jako tehdy
jediného možného rámce nejen pro politické, ale i pro společenské činnosti. Tím
bylo posíleno zasahování politických orgánů do jeho činnosti a personálních otázek.
V oblasti vnitřní organizace muselo dojít
k přechodu na organizační soustavu zavedenou u všech tzv. dobrovolných organizací, kterou se ze zákona ČSČK stal od 1.
října 1951. Ze stovek dosavadních spolků
byly ze zákona automaticky krom ČSČK
zachovány jen: Revoluční odborové hnutí,
Jednotné svazy zemědělců, Československý
svaz mládeže, Svaz československo-sovětského přátelství, Československý svaz žen
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a Československá obec sokolská. Deklarováno bylo, že se ČSČK má stát masovou
organizací. Odtud se datovala snaha o neustálé zvyšování počtu členů. Teprve v roce
1965 sjezd ČSČK usoudil, že již není třeba dalšího zvyšování počtu členů, kterých
bylo již 1 550 000. To je vcelku logické,
uvážíme-li, že příliv členů do ČSČK měl
i svou druhou stranu – jeho členy se stávali
někteří lidé jen proto, aby mohli „vykázat“ tzv. společenskou angažovanost, která
začala být u všech občanů žádána. ČSČK,
který si uchovával – ve srovnání s jinými
organizacemi – stále určitou míru nezávislosti, tak mohl být přijatelnou a – aspoň
formálně – apolitickou alternativou, neboť
jeho hlavním nejen deklarovaným, ale i realizovaným, úkolem byla pomoc člověku
v nouzi. Mnozí z těchto členů se v ČSČK
„našli“ a po seznámení se s jeho činností
a principy se s ním ztotožnili a odvedli kus
užitečné práce. Další však představovali
pouhé „matrikové“ členy a nebyli pro organizaci žádným přínosem.

Členky závodní družiny ČSČK
Novou podobu ČSČK kodifikovaly jeho Stanovy, definující ČSČK jako
„dobrovolnou lidovou zdravotnickou organisaci“, přijaté roku 1953 v návaznosti
na jednání I. sjezdu ČSČK a na zákon č.
60/1952 Sb., o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku
a názvu Červeného kříže.
Je třeba ovšem zdůraznit, že sám uvedený zákon vymezil úkoly a postavení
ČSČK v zásadě v souladu s mezinárodními závazky ČSR a zvyklostmi Mezinárodního červeného kříže, a formálně tak naplňoval mezinárodněprávní závazky ČSR
jako smluvní strany Ženevských úmluv.
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Stejně jako celá československá společnost byl ČSČK podřízen kádrové politice
KSČ, a to jak v případě volených funkcionářů, tak zaměstnanců. Dle stanov ovšem
byly formálně personální záležitosti čistě
v jeho kompetenci.
Snahou o posílení tradičních prvků
postavení národní společnosti Červeného
kříže bylo období Pražského jara. ČSČK
se měl stát z pouhé „servisní organizace“
podřízené státu opět jeho spolupracovníkem a partnerem. To se promítlo i do
nových Stanov ČSČK přijatých V. mimořádným sjezdem ČSČK v březnu 1969
a vycházejících z étosu roku předchozího.
Tyto stanovy již opět zmiňují ČSČK jako
součást Mezinárodního červeného kříže
a obsahují deklaraci sedmi Základních
principů Červeného kříže. ČSČK má také
„tlumočit orgánům státní správy zdravotní a sociální stanovisko své i spolupracující veřejnosti a působí v tomto směru i při
hájení lidských práv jako oponent a partner státních orgánů“.
Dalším předělem v postavení ČSČK
byly listopadové události roku 1989, byť
již před nimi docházelo k určitému mírnému uvolnění politického dohledu nad
Červeným křížem a formální akcentaci
jeho humanitární úlohy, což se projevilo na sjezdech ČSČK na jaře roku 1989.
Prvním viditelným důsledkem listopadových událostí byly změny ve vedení ČSČK,
novou předsedkyní zvolil ČSČK v prosinci
MUDr. Olgu Královou a současně bylo
obměněno jeho předsednictvo. I na úrovni
české organizace došlo ke změnám, bylo rekonstruováno předsednictvo ČÚV ČSČK
a novým předsedou ČÚV ČSČK se v prosinci 1989 stává MUDr. Zdenko Vlk, CSc.
(tuto funkci zastával až do rozdělení ČSČK
a v roce 1993 se stal prezidentem nově vytvořeného Českého červeného kříže).
Vraťme se ještě k činnostem ČSČK
mezi „Únorem“ a „Listopadem“.
Došlo k zásadní změně systému zdravotní a sociální péče. Napříště se mělo
jednat výhradně o veřejné služby plně zajišťované státem. Do systému jednotného
zdravotnictví tak nezapadala zdravotnická
zařízení ani zařízení sociální péče Československého červeného kříže. Uvedené
činnosti se tedy již od ČSČK nežádaly
a tyto činnosti, na nichž v podstatě založil svou dosavadní existenci, mu byly postupně odebírány. ČSČK tak např. roku
1952 předal celou síť Zdravotní záchranné služby ČSČK, podobně bylo naloženo se sanatorii a dalšími zdravotnickými
i sociálními zařízeními, sociální a zdravotnické školy ČSČK rovněž převzal stát. Síť
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uvedených ústavů a zařízení byla přitom
budována po celé období první republiky
a obnovena po druhé světové válce.
Počínaje odevzdáním Zdravotní záchranné služby státu nastal schodek v hospodaření ČSČK a byl nadále pokrýván
státní dotací, čehož do roku 1952 nebývalo
třeba – uveďme několik čísel: v roce 1973
počítal rozpočet české části ČSČK s výdaji v přepočtu 534 milionů Kč, na straně
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příjmů pak s 318 mil. Kč a dotací ÚV NF
ČSR ve výši 216 mil. Kč (pro srovnání:
subjekty ČČK dnes hospodaří s přibližně
390 miliony Kč, státní příspěvek činí cca 9
%). Zajímavé je, že přes jednu čtvrtinu činily výdaje na činnosti související s civilní
obranou a brannou výchovou.
Tento proces se ukázal jako nevratný, ani
po roce 1990 proto nemohl ČSČK zaujmout
takové místo na „trhu“ ve sféře zdravotní či

sociální péče, jaké mu náleželo do poúnorových změn, tedy obvyklé u národních společností „na západ“ od našich hranic.
(pokračování)

dodržování
humanitárního
práva,
činnost neutrálního zprostředkovatele
v humanitárních otázkách a podobně. Co
lze stručně o roku 2019 a Mezinárodním
výboru Červeného kříže říci? Výdaje
MVČK se proti loňskému zvýšily o asi
3 % na 1,998 mld. CHF tj. 50 miliard Kč,
což sice v obratu celého Mezinárodního
hnutí ČK&ČP (kolem 900 mld. Kč) pří-

14. červen 2020 - Světový den
dárců krve

Pokud máte zájem o knihu Století s Červeným křížem, informujte se na e-mailu
100@cervenykriz.eu
Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK 
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Červnové povodně
a Český červený kříž
Počátkem června zasáhly některá místa
naší republiky bleskové povodně vyvolané velkým množstvím srážek v krátkém
čase. Způsobily materiální škody, někteří
lidé museli opustit svá obydlí, došlo bohužel také ke ztrátám na životech, což je
vždy událost, která zasáhne okruh blízkých ... Jednalo se zejména o Uničovsko,
Chrudimsko a Liberecko. Všude tam aktivoval ČČK své síly, aby ve spolupráci
s příslušnými institucemi řešícími se zákona tyto situace, tedy především HZS
ČR, a z jejich pověření pomáhal jako
další složka IZS těm, které tyto povodně
postihly. Forma naší pomoci měla různé
tváře - od návštěv postižených domácností, přes velmi potřebnou psychosociální pomoc, první pomoc, pomoc při
evakuaci, distribuci stravy a podobně.
Např. v případě povodní na Uničovsku
jsme nasadili 24 osob, které od 9. do
16. června prošly cca 280 domácností a v 63 případech poskytli krizovou
psychosociální intervenci.

Uničov: porada před odjezdem do terénu

Výroční zpráva MVČK
za rok 2019
Mezinárodní výbor ČK je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli
v případě řízení mezinárodních operací
ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí
válek a vnitrostátních nepokojů. Řadu
úkolů v této oblasti také vykonává sám zejména jde o návštěvy osob zbavených
svobody za válek či nepokojů, monitoring

liš nedominuje, avšak je na něj navázána
i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech
zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou
koordinací, poskytují příslušné národní
společnosti. Počet Delegací a Misí MVČK
činil 100 s působností pro více než 100
zemí. Opět se zvýšil i početní stav personálu v poli - na 17.838 (+1.206), celkový
počet personálu MVČK činí 18.864. Počet
navštívených vězněných osob znovu stoupl
- o 10 % - na 1.027.362, a to v 1.274 detenčních místech. Právo MVČK navštěvovat osoby zbavené svobody při ozbrojených
konfliktech a vnitřních násilnostech je unikátní a má pro tyto osoby a jejich rodiny
zásadní význam.
Mezi rozdělenými rodinami bylo předáno 1.760.453 zpráv. Vypátráno bylo
přes 10 tisíc pohřešovaných, otevřených
je 139 tisíc případů. Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo v Sýrii (rozsahem největší, jako již několik let), Jižním
Súdánu, Iráku, Nigérii, Jemenu, DR
Kongo, Afghánistánu, Ukrajinu, Somálsko a Myanmar. Vrostl počet příjemců
jeho zdravotnických služeb na 28,1 milionů (+12 mil.!), MVČK provozuje či
podporuje 388 nemocnic, na pitnou
vodu od MVČK je odkázáno 34,2 milionů, počet ostatních typů pomoci MVČK
činil 16,6 mil.

Světový den dárců krve si připomínáme
každoročně 14. června v den narozenin
objevitele Rh faktoru K. Landsteinera,
a to od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotnické organizace
(WHO) a Mezinárodní federace ČK a ČP.
Světový den je poděkováním bezpříspěvkovým dárcům krve za jejich dar, výzvou
k tomu, aby zdraví lidé darovali bezpečnou krev, krev bez vazby na finanční příspěvek a připomínkou toho, že svět potřebuje dostatek bezpečné krve pro každého,

kdo ji potřebuje. Každých 15 minut
může zachránit tři lidské životy. Motto letošního Světového dne zní Bezpečná krev pro všechny: Daruj krev a učiň
svět zdravějším místem. Letos navíc Světový den připadá na 60. výročí zahájení
kampaně za bezpříspěvkové dárcovství

krve, která byla iniciována právě z důvodu
zvýšení bezpečnosti příjemce transfúzních
přípravků. V České republice je v ne>>>
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mocničních transfuzních zařízeních registrováno 256 tisíc dárců krve a loni se
novými stalo 31 tisíc dárců, asi o 3 tisíce
více, než o rok dříve. Celkový počet dárců
krve by měl dle doporučení odborníků
činit alespoň 300.000 a počet prvodárců
33 tisíc ročně. V předvečer Světového dne
se v Rudolfinu uskutečnil benefiční koncert
z cyklu Pomáháme s Českou filharmonií,
ve spolupráci s ČČK zaměřený právě na
zviditelnění pravidelného dárcovství krve.

Ražba medaile Děkujeme
zahájena!
V pátek 05. 06. 2020 byla v České mincovně v Jablonci nad Nisou slavnostně zahájena ražba medailí Děkujeme, které jsou
určeny těm dobrovolníkům či zdravotníkům, kteří významně pomáhali při zvládání letošní jarní vlny infekce Covid-19.
Mincovnu při této příležitosti navštívili
prezident ČČK Marek Jukl, viceprezident
Petr Vlk a ředitel Úřadu ČČK Josef Konečný. V doprovodu ředitele ČM Michala
Drtiny, obchodního ředitele Aleše Brixe

4/2020

a s podrobným výkladem výrobního ředitele Stanislava Bachtíka si nejen prohlédli
unikátní zařízení výrobce českého oběživa,
ale připadla jim i možnost vlastnoručně
obsluhovat ražbu několika prvních mosazných medailí. Ražba stříbrných a zlatých
zůstala v rukou odborníků. Připomeňme,
že medaile je ražena v mosazi (průměr
37 mm), stříbře (1 trojská unce, průměr
37 mm) nebo zlatě (dukát, průměr 20 mm).

Colgate-Palmolive daroval
přes 20.000 produktů a ESA je
distribuoval!

Ocenění pro profesora Prymulu
Dne 18. června navštívil Úřad ČČK
Roman Prymula, vládní zmocněnec pro
vědu a výzkum ve zdravotnictví. Profesor
Prymula se letos na jaře osobně zasadil
o včasné přijetí zásadních protiepidemických opatření, díky kterým se podařilo zabránit rozšíření infekce Covid-19, předejít
zahlcení zdravotnických zařízení a ztrátám
na životech v rozsahu, který bohužel zaznamenali v řadě jiných zemí, včetně vyspělých evropských států.

Materiální pomoc v celkové hodnotě
1.265.237 Kč, zahrnující nejen sprchové
gely, zubní pasty a kartáčky, ale také např.
prostředky na mytí podlah, je určena pře-

devším pro sociální a zdravotní zařízení
provozovaná a zřizovaná Českým červeným křížem. Pomoc tak obdrží senioři,
matky s dětmi nebo pacienti v Dětské
odborné léčebně Charlotty G. Masarykové v Bukovanech. S distribucí produktů
nám opět pomohla kladenská logistická
společnost ESA s.r.o., která nám nabídla
bezplatně své skladovací plochy i dopravní kapacity.

Za tento osobní přínos obdržel děkovné
uznání ČČK za zásluhy o ochranu zdraví národa při epidemii Covid-19 spojené se stříbrnou pamětní mincí 100 let ČSČK. V rozhovoru s prezidentem ČČK Markem Juklem
a ředitelem Úřadu ČČK Josefem Konečným došlo na řadu zajímavých témat nejen
z oblasti zvládání covid-19 a činnosti ČČK.
Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK
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t 22. 07. 2020 - J. Asie: Povodně po

t 17. 07. 2020 - Ženeva: Experti dis-

monzunových deštích působí humanitární krizi postihující 9,6 mil. lidí, nejméně 550 osob zahynulo. Povodně zdevastovaly velké oblasti Indie, Bangladéše
a Nepálu. Navíc zde lidé čelí Covid-19
a socioekonomické krizi, uvedl J. Chapagain, generální sekretář MF ČK&ČP.
Ta z pohotovostního fondu poskytla
např. Bangladéšskému ČP 20 mil. Kč.

kutují potřebu zabezpečení on-line
systémů zdravotní péče, a to v souvislosti s covid-19, kterému podlehlo již
>500.000 osob, čímž představuje jednu
z nejvážnějších zdravotních hrozeb současnosti. Připomněl nám nutnost mezinárodní reakce. Červený kříž se zaměřil
na bezpečnost dat, která jsou sdílena
zdravotnickými systémy a předcházení
nebezpečí kyberútoků. MVČK bohužel
zaznamenal několik takových útoků,
které měly vyřadit systém zdravotnické
péče z činnosti.

t 18. 07. 2020 - Ženeva: Přesně před 150

lety, během prusko-francouzské války,
byl založen přímý předchůdce dnešní
Ústřední pátrací agentury Mezinárodního výboru Červeného kříže.

t 15. 07. 2020-Jemen: Povodně pustoší

zemi zasaženou válkou. Výjimečně intenzivní sezonní deště a jimi způsobené
povodně zabily desítky lidí a postihly
desítky tisíc rodin po celé zemi. MVČK
a Jemenský ČP zatím pomohly asi
130 000 lidem, kteří přišli o domy, obživu a majetek, a zjišťují rozsah škod.
4

t 14. 07. 2020 - Arménie/Azerbajdžán:

MVČK se zabývá humanitárními dopady vojenských aktivit podél hranice
mezi těmito zeměmi, které se zintenzívnily 12. 07. 2020 a znamenají nebezpečí pro civilisty. MVČK je v kontaktu
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s oběma znepřátelenými stranami a připomíná jim jejich povinnosti z mezinárodního humanitárního práva. MVČK
je v regionu přítomen od r. 1992
v souvislosti s konfliktem v Náhorním
Karabachu. Pátrá po nezvěstných, navštěvuje zadržené a pomáhá rodinám
navázat s nimi kontakt, jako neutrální
prostředník usnadňuje repatriace apod.
t 10. 07. 2020 - Afghánistán: Mateřská

úmrtnost zde činila v r. 2002 1.600,
v r. 2017 pak 683 na 100.000 porodů
(ČR: <3). Snížení úmrtnosti brání také
ozbrojené útoky na nemocnice - např.
12. 5. napadli ozbrojenci nemocnici
Dasht-e-Barchi Hospital v Kábul a zabili 24 osob včetně 16 matek, dvou
novorozenců a 1 porodní asistentky,
Lékaři bez hranic pak činnost v této nemocnici ukončili. Útoky tak dále zhoršují dostupnost zdravotní péče.

t 22. 06. 2020 - Bangladéš: Dvě infekční

polní nemocnice otevřel Červený kříž
v Cox’s Bazar v Bangladéši. V tomto
táboře žije 1,24 mil. uprchlíků z Myanmaru. Bylo zde zaznamenáno již 1.500
případů covid-19. ČK&ČP v táboře
provozuje 12 zdravotnických zařízení,
dostupnost zdravotní péče stejně jako
základních hygienických podmínek je
zde velmi špatná, je zde vysoký výskyt
smrtelných případů průjmu, dále se vyskytují respirační nemoci a spalničky.
t 19. 06. 2020 - Sýrie: Syrský ČP rozdělil

v Deir Atieh 1.000 potravinových balíků o hmotnosti 25 tun poskytnutých
Světovým potravin. programem, a přikrývky poskytnuté MVČK. Navštívili
také dům s pečovatelskou službou.

zení s válečnými zajatci dnes, musíme
se zaměřit na to, jak se vyvinula praxe,
technologie a právní nauka. 16. června
představil Mezinárodní výbor ČK nové
komentáře ke III. Ženevské úmluvě
o zacházení s válečnými zajatci.
t 09. 06. 2020 - Súdán: MVČK zorgani-

zoval první společní „humanitární let“
s Lékaři bez hranic, který dnes přistál
v Chartúmu. Cílem personální a materiální pomoci je reagovat na propuknutí
epidemie covid-19 - jde o poskytování
zdravotní péče či podporu izolačních
center. Další lety budou následovat.

t 09. 07. 2020-Ženeva/Amerika: Pokra-

čující rychlé šíření covid-19 v Americe
má znepokojující vliv na poskytování
pomoci při katastrofách a zdravotních
mimořádných situacích. Prezident MF
ČK&ČP F. Rocca řekl, že od počátku
platí, že není nikdo v bezpečí, nejsou-li
v bezpečí všichni. První vlna v Americe ještě nedosáhla svého vrcholu, ačkoli
v jiných částech světa se zdá, že se šíření infekce podařilo omezit. S 5 mil.
potvrzených případů a více než 240.000
zemřelých je Amerika nejhůře zasaženým kontinentem. Přitom katastrofy se
nezastaví, ve Stř. Americe a Karibiku se
již intenzívně (spolu s ČK) připravují
na sezonu hurikánů. Přichází zima na
jižní polokouli, jihoamerická chřipková sezona a již zmíněné období hurikánů v Karibiku. Týmy ČK jsou podle
F. Roccy velmi aktivní při protipandemických opatřeních.
t 23. 06. 2020 - Thajsko: 800.000

t 03. 06. 2020 – New York/Ženeva: OSN

t 17. 06. 2020 - Afghánistán: Současná

vlna násilí v Afghanistánu zahrnující
cílené útoky na zdravotnická zařízení ohrožuje preventivní opatření proti
covid-19 i léčbu nemocných. Děje se
tak po poklesu útoků v únoru a březnu, uvedl J. P. Schaerer, vedoucí Delegace MVČK v Afghanistánu. Útoky
proti zdravotnickým zařízením, vč.
napadení porodnice Lékařů bez hranic
v Kábulu, situaci již tak špatné dostupnosti zdrav. péče dále zhoršuje. MVČK
provozuje nebo podporuje provoz řady
zdravotnických zařízení.
t 16. 06. 2020 - Ženeva: Abychom mohli

interpretovat pravidla MHP pro zachá-

ochranných látkových masek (roušek)
pro migranty pracující v Thajsku, kteří
nemají patřičné dokumenty a jsou tak
“neviditelní” pro úřady bude distribuovat Červený kříž. Dále obdrží desinfekční gel a informační materiály.

spolu s Mezinárodním ČK vydala prohlášení, v němž vyzývají vlády i soukromý sektor a mezinárodní organizace ke
sjednocení při snaze nalézt účinné a dostupné léky proti covid-19 a vakcínu. Ta
by měla být „vakcínou pro lidstvo“, žádné komunity ani jednotlivci nesmí být
upozaděni. Upozorňují také na negativní dopady boje proti covid-19, kdy byly
pozastaveny programy imunizace proti
nemocem ohrožující děti - spalničkám,
záškrtu či dětské obrně.
t 21. 05. 2020 - Sýrie: Jen jedna ze 16ti

nemocnic na SV Sýrie je funkční. Dodávka vody je sporadická. Na vrcholu krize
covid-19 bojují miliony lidí s nefunkční
infrastrukturou a absencí základních služeb. Zdravotnický tým ČK&ČP jen za
dva měsíce v oblasti ošetřil 2.670 pacientů, covid-19 v táborech v oblasti dosud
nebyl potvrzen, 2.800 osob bylo v dubnu
a květnu ošetřeno v poliklinikách Syrského ČP v Hassakeh a Qamshli a 1.800
ošetřili v Hassakeh mobilní ošetřovny
SČP (vozidla pro ně dodává i ČČK)
Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK 
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Léto v DOL Bukovany
Letní měsíce jsou každoročně
v naší léčebně plně obsazeny.
Abychom dětem pobyt co nejvíce zpříjemnili, připravujeme

pro ně rozšířený program včetně celodenních výletů i různých
sportovních, soutěžních a dalších akcí.
>>>
5
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Vánoce NA ru BY
v DOL Bukovany
Byl den plný překvapení, zábavy,
soutěží i vědomostních kvizů.
Hned ráno jsme dětem přichystali první
překvapení. Než přišly na snídani, připravili
a rozsvítili jsme vánoční stromek, pustily
koledy, svátečně prostřeli stoly, přidali
vánoční výzdobu i cukroví. Nevěřili jsme, že
i v létě budou dětské oči tak rozzářené a plné
naděje na dárečky od Ježíška. Dopoledne si
děti v zámecké zahradě společně ozdobily
vánoční stromečky výrobky, které si samy
z papíru, keramiky i přírodního materiálu,
připravily. Nezapomněly ani na zvířátka,
kterým nasbíraly vlašské i lískové ořechy,
koupily mrkev, jablíčka, apod. Zajímavé
bylo, když se rozhodovaly, kam dát mrkev,
protože zajíc vysoko nedosáhne. Po obědě
došlo na soutěž družstev, zde si každé z nich
vylosovalo tradiční vánoční koledu, u které
mělo změnit text a poté ji do mikrofonu
zazpívat. Nevěřili byste, co vše jsou děti
schopné vymyslet, spojit dohromady, užili
jsme si všichni opravdu velkou legraci.
Následovaly sportovní soutěže družstev
i jednotlivců, dětí i doprovodu. Na opékání
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buřtů se děti také těšily a radily se, jestli je
opravdu možné, aby i v létě přišel Ježíšek,
anebo jestli bude alespoň malinký dáreček
od kohokoli.
Rádi byste věděli, jak pobyt v naší
léčebně vnímají naši dětští pacienti bez
doprovodu? Lucie 15 let a Šárka 11 let
pro Vás napsaly článek.
I když do Vánoc zbývá ještě spousta
času, v dětské léčebně Bukovany přesto
Vánoce děti měly. A co se všechno dělo?
K vánocům patří pořádné osvětlení,
blikavá vánoční světýlka vítala děti
v přízemí léčebny a v jídelně vyhrávaly
koledy. Když šly děti ráno na snídani, jejich
pohled sklouzl k veselému vánočnímu
stromečku. Byl sice umělý, ale vesele
poblikoval a tvářil se velmi přesvědčivě
a originálně a vypadal jako přírodní.
A snídaně byla také zcela vánoční, bílá
káva, chleba s paštikou a perníčky. Vůbec
tady vládla vánoční atmosféra a děti házely
svá přání do Ježíškovi pošty. A co si přály?
To je malé tajemství. Ježíšek dobře ví, co si
děti z dětských domovů i od rodin asi tak
přejí. Dopoledne na zahradě děti soutěžily
a výborně se bavily nejenom oni, ale i jejich
maminky a babičky. Pokusily se k českým
tradičním vánočním koledám vymyslet

nové texty. Výsledek byl vynikající,
bylo to vtipné, rýmy byly aktuální
a šité na míru naší léčebny. Potom byly
různé soutěže a Vánoce NA ru BY jsme
zakončily opékáním špekáčků a to se vůbec
nezmiňujeme o zpívání a dobré náladě.
Radka Krčmová,
propagační referentka DOL Bukovany 
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Vodní záchranná služba ČČK Soběslav a COVID-19
Poté co byl ukončen 18. 5. 2020
nouzový stav v ČR, skončila i mnohým
dobrovolníkům jejich práce. Nebylo
tomu tak ale ve Vodní záchranné službě

ČČK Soběslav. Ta se zapojila do pomoci
po vyhlášení aktivace 16. 3. 2020 a svoji
činnost ukončila 30. 5. 2020. Na žádost
ORP Soběslav pomáhala organizace při
rozvozu obědů pro místní
Dům s pečovatelskou
službou, kde byl omezen
výdej jídel pro občany
a bylo nutné jim obědy
vozit domů. Souběžně
s tím VZS ČČK Soběslav
kontaktovala firmy se
žádostí o dezinfekční

prostředky a balenou vodu, tyto nabídla
a poté distribuovala jak spoluobčanům, tak
například i Armádě ČR, ZZS či HZS JK.
Morální kvality členů se projevily i v jejich
soukromém a profesním životě, zapojili
se do šití roušek, pomáhali ohroženým
skupinám obyvatel, pracovali ve složkách
IZS aj. Vodní záchranná služba ČČK
Soběslav prokázala, že dovede pomoci
nejen na vodě, ale i v případě nouzových
stavů a je proto platným členem IZS.
Vladimír Beránek,
předseda, VZS ČČK Soběslav 
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Ocenění za záchranu života
Nedávno celou republiku obletěla
zpráva o tragické nehodě, kdy se mezi
Perninkem a Novými Hamry srazily dva
osobní vlaky. Sedmý červenec se tak stal
dnem, při kterém nešťastnou chybou
zemřeli dva lidé, a přes dvě desítky
cestujících se zranilo. Projevila se ovšem
také lidská solidarita a našli se lidé,
kteří bez zaváhání přispěchali na pomoc

zraněným. Tyto činy si zaslouží náležité
uznání, proto karlovarský Červený kříž
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navrhne na ocenění za záchranu života
šest lidí za jejich hrdinské jednání.
Medaile "Za záchranu života" je
udělována za projev osobní statečnosti
a rozhodnosti vyjádřené účinným
zásahem vedoucím k poskytnutí první
pomoci spoluobčanům bezprostředně
ohroženým na životě.
Věra Sládková, DiS.,
ředitelka ÚOS ČČK Karlovy Vary 
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Ocenění za dlouholetou práci v ČČK v Hořicích
V obřadní síni hořické radnice byla
20. 06. 2020 slavnostně předána
vyznamenání Českého červeného kříže
Za dlouholetou práci v ČČK. Prezident
ČČK Marek Jukl jimi ocenil dlouholetou
práci dvou jeho členek - Marie Draslarové,
která se letos na podzim dožívá 100 let
a Věry Karrasové, která začátkem roku
oslavila 94. narozeniny.
Pogratulovat jim přišli senátor Tomáš
Czernin, starosta města Hořic Aleš Svoboda,
předseda OVR ČČK Jičín Michal Císař,

Marcela Harbichová, ředitelka Úřadu OS
ČČK Jičín, a Sylva Puldová, předsedkyně
Místní skupiny ČČK v Hořicích. Původně
měly obě členky toto ocenění převzít na
slavnostní akci ke Světovému dni Červeného
kříže v Senátu PČR, která ale byla letos
kvůli epidemii Covid -19 zrušena. Prezident
ČČK Marek Jukl a Tomáš Czernin proto
přijali pozvání OS ČČK Jičín, k předání
vyznamenání přímo v Hořicích.
Marie Draslarová i Věra Karrasová se staly
členkami tehdy ještě Československého červeného kříže hned po 2. světové válce. Jako dobrovolné sestry asistovaly při nejrůznějších
kulturních, společenských, ale
i sportovních akcích, jako jsou
například populární motocyklové závody 300 zatáček Gustava Havla a Tourist Trophy.
Učily také první pomoc, jako
dobrovolnice v sociální oblasti
pomáhaly svým spoluobčanům
s donáškou drobných nákupů, úklidem v domácnosti,

obstaráváním léků a psychickou podporou
v nemoci. Aktivně se zapojovaly do organizace sbírek ošacení pro potřebné, pomáhaly
při sbírkách během povodní v roce 1997
a 2002.
Marie Draslarová byla první dárkyní
krve v Hořicích, odběr se uskutečnil
v místním hostinci a šlo o tzv. přímý
převod krve dárce příjemci. Vykonávala
také dobrovolnickou činnost u mentálně
postižených a patřila k hlavním
pořadatelkám plesu ČČK v Cerekvici. Je
jednou z nejstarších členek ČČK vůbec.
Do této organizace přivedla i svou dceru
Marii Čihákovou, která je mnohaletou
aktivní členkou, a také své vnuky Jiřího
a Jana Čihákovy, kteří jsou instruktory
OS ČČK Praha 1. Spolu s třetím vnukem
Richardem Čihákem jsou držiteli několika
medailí za bezpříspěvkové dárcovství krve.
Děkujeme, přejeme pevné zdraví a ať
má váš odkaz co nejvíce následovníků.
Marcela Harbichová, DiS,
ředitelka ÚOS ČČK Jičín 

Automatický externí defibrilátor pro mladé zdravotníky
Valašskokloboučtí mladí zdravotníci
dostali k Mezinárodnímu dni dětí krásný
dárek – cvičný automatický externí defibrilátor. Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je
dostupný, tvoří nedílnou součást základní
neodkladné resuscitace. Je řízený mikroprocesorem a mohou ho obsluhovat jak

rý může obnovit normální srdeční rytmus.
Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut
od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na
50-75%. Veřejný přístup k AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace
před příjezdem záchranné služby. Poskytnutí první pomoci by mělo patřit k základním znalostem a dovednostem každého
z nás, stejně jako mít aplikaci Záchranka
ve svém mobilním telefonu a vědět, kde se
AEG v místě našeho bydliště nachází. Ve
Valašských Kloboukách jsou dvě stanoviště s AEG – Obvodní oddělení Policie ČR
a lékárna Dr. Max. Ale upřímně, dokázali
byste AEG použít, respektive měli byste

nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po
zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.
V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního
rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný
elektrický výboj nazývaný defibrilace, kte7

odvahu? I přesto, že je AED určeno pro
užití i laické veřejnosti, je dobré vědět, jak
s tímto přístrojem zacházet a pracovat. A to
byl právě ten důvod, který vedl k zakoupení cvičné verze AEG pro kroužek mladých
zdravotníků. Od září, kdy se činnost hlídek
mladých zdravotníků opět naplno rozběhne, budou mít děti k dispozici nejen dvě
resuscitační figuríny, ale také přístroj AEG,
který byl pořízen díky sponzorskému daru.
Poděkování patří nejen sponzorovi, který
si nepřál být jmenován, ale také městu Valašské Klobouky za podporu z Programu
Spolupráce 2020.
Eva Fialová,
MS ČČK Valašské Klobouky 
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Poděkování dárcům krve
Na karlovarské transfuzní stanici
proběhlo 11. 6. 2020 slavnostní předání
zlatých medailí prof. MUDr. Jana Janského
bezpříspěvkovým dárcům krve. Držitelé
této medaile mají roční časovou jízdenku
v Karlových Varech za speciální cenu 365
Kč. K prodeji první časové jízdenky držiteli
medaile je nutné předložit potvrzení
Českého červeného kříže, že je žadatel
držitelem zlaté medaile prof. MUDr.
Jana Janského. Zdravotní pojišťovny
také odměňují dárce různými dárky
a příspěvky (multivitamíny, bezplatné
cestovní pojištění apod.). Poděkovat jim
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přišli i zástupci města se slovy „chceme
vyjádřit, že si Vás dárců velmi vážíme
a tímto bychom Vám chtěli poděkovat za
všechny lidi, kterým jste zachránili život,
a jsme si vědomi toho, že bez Vás, dárců,
by se nemohli uzdravovat.“ Slavnostní
oceňování dárců je realizováno za podpory
Ministerstva zdravotnictví ČR.
A proto neustále platí, že dárcovství
krve je stále aktuální, vzhledem k tomu,
že se pořád nepodařilo vytvořit tekutinu
se stejnými vlastnostmi. Odběry krve jsou
proto stále nepostradatelné!
Věra Sládková, DiS.,
ředitelka ÚOS ČČK Karlovy Vary 

Příspěvek na obědy
Místní spolek ČČK Valeč se již nějakou
dobu věnuje pomoci seniorům. Jedním
z jejich klíčových prvků pomoci jsou
příspěvky na obědy pro občany Valče,
kteří se nacházejí v důchodovém věku. Od
roku 2015 byl zavedený příspěvek 5 Kč za
oběd. Bohužel vzhledem k ekonomické
situaci se ceny za obědy zvedly a tato
částka se stala nedostačující. Proto se
místní skupina rozhodla podat návrh
na zvýšení podpory na 10 Kč. Výsledek
hlasování zastupitelstva obce Valeč byl
jednoznačný, všichni návrh podpořili.

Pomáhání seniorům je velmi důležité,
oceňují každou přispěnou korunu. Proto
bychom rádi poděkovali obci Valeč, že se
o své obyvatele tak starají.
Věra Sládková, DiS.,
ředitelka ÚOS ČČK Karlovy Vary 

Letní soustředění mladých zdravotníků
V červenci proběhlo každoroční letní
soustředění pro mladé zdravotníky
Českého červeného kříže Prachatice,
tentokrát na Zadově. Pobytová akce
byla určena dětem ve věku 6-16 let se
zájmem o první pomoc. Celkem 20 dětí
čekal nejen odborně zaměřený program
teoretické i praktické výuky zdravovědy
a první pomoci, ale také hry i zajímaví
hosté a exkurze.

Během pobytu jsme se intenzivně
věnovali první pomoci, děti absolvovaly
řadu modelových situací v rolích figurantů,

záchranářů, ale také dispečerů na tísňové
lince. Neminulo je ani téměř skutečné
volání ZZS nebo nácvik komunikace přes
vysílačky.
Přivítali jsme kynologa Horské služby,
lektory-vozíčkáře z projektu VZPoura
úrazům, navštívili stanici Horské služby.
Na vycházce k rozhledně nás překvapily
figurantky, které nikdo z dětí neznal…
Úkolu se však děti ujaly s vervou mladým
zdravotníkům vlastní. Odměnou jim
byl nejen výstup na rozhlednu, ale
i cesta lanovkou. Adrenalin hlavně pro
instruktory.
Závěr pobytu byl věnován vyhodnocení
a rozloučení, ukáplo i pár slziček. Rádi
bychom tímto poděkovali dětem za
příjemně strávený čas, rodičům za důvěru
a partnerům za spolupráci.
Letní soustředění mladých zdravotníků
bylo realizováno za podpory Města
Prachatice a ČEPS.
Zuzana Pelikánová,
ředitelka ÚOS ČČK Prachatice 
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Zpráva o nouzovém
stavu v období
pandemie nemoci
Covid-19
OS ČČK Semily čelil této nákaze
malým krizovým štábem složeným
z členů výkonné rady OS ČČK.
Jednalo se o předsedu VR, pana
Zdenka Pršalu a dále o členy VR, paní
Danu Pršalovou, Zdeňku Javůrkovou,
Ivanu Lencovou a Petra Šmída.
Kromě krizového štábu VR OS
ČČK nám pomáhalo 26 dobrovolníků.
Z toho bylo 21 šiček, které šily roušky
jako o život a 5 dobrovolníků, kteří
poskytovali služby občanům, jako je
obstarávání nákupů potravin, léků,
úklidu domácnosti, venčení psích
mazlíčků, nebo obyčejné přátelské
popovídání a vlídné slovo, za což byli
tito staří, většinou sami žijící lidé
velmi vděčni.
Náš OS ušil 15 000 roušek, 134
ks zůstalo ještě jako rezerva na úřadě
OS ČČK Semily. Zajistili jsme 200 l
dezinfekce. Roušky jsme rozvezli do
nemocnic v Jilemnici, v Semilech, dále
putovaly do Dětského domova Semily
a Dětského domova Tereza v Benešově
u Semil. Do dětských domovů jsme
kromě roušek rozvezli i nápoje od
firmy COKA COLA a to 2x. Roušky
dále obdržel Domov důchodců
v Rokytnici nad Jizerou, a domy
s pečovatelskou službou v Roztokách
u Jilemnice, v Horní Branné
a v Jilemnici. Zavezli jsme je i do
blízkých Jánských Lázní, které vyzývaly
o pomoc i v televizním vysíláni. Dále
jsme roušky poskytli prodejnám
potravin, lékárnám, poště, květinkám,
transfusní
stanici,
obvodním
lékařům, kominíkům, autoservisům,
knihovnám a náhodným občanům.
Seniorům se dováželo jídlo, zelenina,
léky nebo se vozili na nákupy
a k lékařům. Úzce jsme spolupracovali
s obecními a městskými úřady jako
Kruh, Jablonec nad Jizerou, Poniklá,
Roprachtice, Horní Branná, Jilemnice
a Semily. Z tohoto výčtu vidíte, že
naše činnost byla bohatá a v rámci
možností jsme situaci v našem regionu
v tak malém množství lidí zvládli.
Zdeněk Pršala, předseda výkonné
rady OS ČČK Semily 
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Pomoc ČČK na Teplicku a Ústecku v době pandemie koronaviru
Po vyhlášení nouzového stavu v ČR se
Český červený kříž, jako podpůrná organizace veřejné správy, zapojil do pomocných
a preventivních aktivit na území ČR. Humanitární jednotka OS ČČK Teplice se
skládá převážně ze členů místní skupiny
ČČK Novosedlice Dubí Proboštov (MS
ČČK NDP).
První nasazení naší jednotky bylo 10. 3.
2020 od 19 do 21 hodin. Od kolegů z OS
ČČK Praha 1 jsme převzali u sjezdu D8
Mělník box, který jsme odvezli na hraniční přechod Petrovice D8 směr Praha.
Box obsahoval základní hygienické potřeby, drobné občerstvení atd. Tento box
byl umístěn pro případ, že se při kontrole u cizince na hraničním přechodu zjistí
příznaky koronaviru.
15. 3. jsme začali šít a vybírat roušky. Dohromady jsme vybrali a naši členové ušili celkem 8 000 ks roušek, které jsme nechali vyprat v prádelně Masarykovy nemocnice Ústí
nad Labem. Distribuovali jsme je do míst,
kde bylo potřeba (Senior centrum Pohoda,
Nemocnice dlouhodobé péče Ryjice…) a na
rouškovníky pro občany Novosedlic, Dubí
a Proboštova. Velké poděkování patří všem,
kteří nám darovali roušky (i OS ČČK Praha 1
za 1 000 sterilizovaných ručně šitých roušek).
Pomohli nám i sousedé z OS ČČK Litoměřice, kteří nám distribuovali kolem 700 roušek.
17. 3. jsme začali připravovat prostory
MS ČČK NDP pro možnou pomoc občanům, další den jsme začali zajišťovat v Novosedlicích a Proboštově dovoz nákupů, či
vyzvednutí léků a rozvoz obědů seniorům
a lidem z ohrožených skupin. Tuto služ-

bu jsme pak realizovali od následujícího
dne i v Dubí. Tuto aktivitu jsme ukončili
k datu 30. 4. 2020. Za celou dobu provozu jsme rozvezli 570 obědů a nákupů
a odsloužili 720 hodin.
19. 3. jsme začali vypomáhat u tirážního stanu u Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem, kde jsme pomáhali zdravotnickému personálu. Ve dnech 11. a 12. 4
nám přijeli pomoci členové humanitárních jednotek z Prachatic a Českého
Krumlova. Tuto činnost jsme ukončili
1. května 2020. Dohromady jsme zde odsloužili 3 000 hodin.
7. 4. jsme osadili v Proboštově první
rouškovník. Následující den jsme osadili
rouškovníky i v Novosedlicích a Dubí.
Roušky si zde mohli občané brát zdarma.
Roušky byly ušity lidmi z okolí, vyprané
v prádelně Masarykovy nemocnice Ústí
nad Labem a zabaleny našimi členy a dobrovolníky. Poslední roušky jsme na rouškovníky pověsili 5. 5. – dohromady bylo
na rouškovníky vydáno 3 000 roušek. Na
balíčky, ve kterých roušky byly, jsme použili 30 km provázku.
15. 4. jsme pořádali první koncert
pro seniory #POD OKNY. Inspirovali nás v OS ČČK Praha 1, kteří s touto
činností začal již dříve. Seniorům na
Teplicku zpíval Libor Schlenz, student
konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka. Zvuk zajistil Radek Svoboda
z RiderSound.
První koncert proběhl v Novosedlicích. Následně jsme zpívali v Seniorcentru Pohoda v Dubí, v Domově seniorů

Bystřany a v objektech v Teplicích, kde žijí
převážně senioři – Lipová ulice, Prosetice
a Nová ves. Nakonec se zpívalo i v domově se zvláštním režimem OS ČČK Teplice.
V průběhu se k nám přidala i taneční skupina Bolly Ladies.
Náš team čítal 50 členů a dobrovolníků,
odpracovali jsme dohromady 4 010 hodin
bez nároku na honorář a najezdili 15 000 km.
Velké poděkování patří všem, kteří nám
pomohli. V první řadě jsou to naši členové
a dobrovolníci, lidé, kteří šili roušky a darovali ochranné štíty. Dále pak chceme
poděkovat - Kofola, Refugio Tisá, Procter&Gamble, Holl restaurace steak&pizza
Chabařovice, Pizzeria Sluis Novosedlice,

Burger King Ústí nad Labem, Originální
hospodské brambůrky, Red Bull, Relax,
Coca – Cola HBC, RiderSound, QUADEXTP, Severočeská vodárenská společnost a.s., Pecud v.o.d. Žandov, taneční
skupině Bolly Ladies, Liboru Schlenzovi
a Luboši Cinkemu. Prostě všem, díky kterým jsme to zvládli.
Jiří Herlitze, předseda MS ČČK NDP 

HUT - Humanitarian Unit Tool (nástroj humanitární jednotky)
OS ČČK Český Krumlov Vám představuje softwarovou podporu pro operačně
-taktické řízení při mimořádných událostech, kterou vyvíjí členové naší humanitární
jednotky na dobrovolnické bázi již od roku
2016.
Platforma HUT sestává z aplikace do
mobilního telefonu pro terénní pracovníky
a webového rozhraní pro štáb. Aplikace v telefonu stabilně odesílá informace o poloze,
umožňuje obousměrnou textovou komunikaci včetně zasílání fotografií, navigaci do
cílových bodů zadaných ze štábu a vyplňování předdefinovaných formulářů pro monitoring.
Štábní webové rozhraní umožňuje sledovat polohu terénních pracovníků v reálném
čase, textovou interakci, zadávání bodů zájmů a cílů navigace. Nabízí také okamžitou
práci s daty z monitoringu včetně jejich dal-

šího zpracování a exportu. Vytváří log a obsahuje nástroje pro zpětnou analýzu akce.
HUT primárně řeší zrychlení doručení
humanitární pomoci na místo určení, vyšší
efektivitu krizového řízení a redukci zdrojů
(peněz / materiálu / lidské práce). Kromě jiného zajišťuje i nižší míru zkreslení předávaných informací. Automatizuje nadbytečné
procesy při řízení a urychluje rozhodovací
proces tím, že se veškeré informace sbíhají
na jednom místě.
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Kromě několika krajských cvičení, jsme
aplikaci v pilotním provozu vyzkoušeli i při
monitoringu seniorů v Horní Plané během
COVID-19 a v červnu na ní běžel monitoring povodní na Uničovsku zaštítěný ÚKT.
Během posledního půl roku jsme získali
sponzorskými dary veškeré vybavení pro zajištění mobilního krizového štábu. S nulovými náklady se nám tedy podařilo vytvořit
platformu šitou na míru potřebám humanitárních jednotek, která nemá v našich zeměpisných šířkách obdoby. Vývoj stále pokračuje
dál a snažíme se zapracovat veškerou zpětnou
vazbu, kterou dostáváme od uživatelů.
Chceme tímto poděkovat všem, kteří se
dosud na vývoji platformy podíleli.
V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat na hut@cckck.cz
Petr Smetana,
velitel HJ OS ČČK Český Krumlov 
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On-line soutěž v první pomoci
Myšlenka uspořádat soutěž v první
pomoci on-line se začala rodit krátce po
vypuknutí koronavirové karantény. Po oficiálním zrušení Soutěže mladých zdravotníků jsem se rozhodla zkusit to, protože
mi bylo líto dětí, které se na soutěž celý
školní rok připravovaly. Soutěž vypukla
symbolicky 8. 5. a trvala 4 dny. A jak to
celé probíhalo?
Nejdříve jsem poprosila vedoucí kroužků o jména dětí, o kterých si myslí, že se
mnou budou schopné začít samy komunikovat přes sociální sítě. A pak každé z oslovených dětí dostalo za úkol zjistit, zda se
z jejich kroužku dá dohromady 3-5 členná
skupinka. S ohledem na to, že soutěž vyžadovala aktivní on-line komunikaci dětí
se mnou, oslovila jsem jen děti z 2. stupně
základních škol. Nakonec se podařilo dát
dohromady 3 soutěžní týmy.
S dětmi jsem si vytvořila uzavřenou
skupinu na Facebooku a zároveň s každým týmem skupinovou konverzaci přes
Messenger, přes kterou dostávaly zadání
úkolů a posílaly mi zpět odpovědi. Krom
toho si týmy vytvořily ještě svoji skupinu beze mě, kde se domlouvali v rámci
plnění úkolů a do konverzace se mnou
zasílali už jen kompletní výsledek. Většinu úkolů plnili jako skupina dohromady,
ale čekaly na ně i úkoly pro jednotlivce.
Na každý den jsme měli domluvený čas,
kdy se spojíme a klapalo to výborně.
Před vypuknutím soutěže s předstihem
děti věděly, že si mají sehnat obvazový
materiál.
Pro zadání úkolů jsem využila spoustu
starých fotek s namaskovanými poraněními. Každý den byly úkoly trochu jiné.
Jeden den popisovali, fotili nebo dokonce
z vlastní iniciativy natáčeli postup ošetření, který předváděli na někom z rodiny.

Jindy museli určit pořadí ošetřování podle
závažnosti zranění nebo vymyslet příčiny
stavů na fotkách. Časově nejnáročnější
byl určitě úkol, kdy měli podle zadaných
zranění vymyslet situaci, jak se to mohlo
stát, popsat potíže zraněných (jak by to
měl sehrát figurant) a uvést správný postup ošetření. Byla jsem překvapená, jak
kreativně se tohoto úkolu děti zhostily.
Moje představa o splnění úkolu byla taková, že to bude vypadat jako zadání pro
rozhodčí, které chystávám na soutěže. Ale
děti hodně fotily a někteří dokonce celou
situaci i zrežírovali a natočili. Možná je to
pro ně jednodušší než to všechno smysluplně sepsat, ale obdivuju, kolik času tomu
věnovaly.
Na doplnění byly úkoly kratší, např.
test z první pomoci doplněný šifrou,
netradiční otázky z historie ČČK nebo
otázky o dárcovství krve. K zodpovězení
posledních dvou úkolů mohly děti používat internet, ale odpovídaly v omezeném
časovém limitu.
A jak se to líbilo dětem i mně? Zpětná
vazba od dětí byla jen pozitivní. Všichni
jsme si to užili. Pro mě bylo zajímavé mít
možnost pozorovat všechny soutěžní týmy
po celou dobu soutěže, což je při klasické
soutěži nereálné. Příprava on-line soutěže
je určitě jednodušší než klasické soutěže,
protože se nemusí chystat žádný materiál
a rekvizity ani shánět personál. Z počáteční trochu kostrbaté on-line komunikace
před soutěží ze strany dětí se během soutěže stala naprosto spolehlivá metoda.
Pokud jsem někoho inspirovala k podobné akci, ráda zodpovím případné dotazy j.jordakova@centrum.cz.
MUDr. Jana Jordáková,
předsedkyně OS ČČK Litoměřice 

Akce květen – červenec
v OS ČČK Písek
Květen
V březnu před dobou Covid-19 probíhal
zdravotnický kurz ZZA. Účastnici tento
kurz mohli úspěšně ukončit poslední
víkend v květnu. Všem účastníkům
gratulujeme.

Červen
Dne 11. 6. 2020 proběhlo školení
zdravotních sester a zapojení do nového
projektu NUTRICIA.

Červenec
Dne 4. 7. 2020 se od 14.00 hod.
konal DĚTSKÝ DEN v Čížové, kde
nemohl chybět ani stan ČČK. Děti se na
jednotlivých stanovištích učili pomocí
zážitku první pomoci. Za získané body
poté mohli získat mnoho cen nebo se
nechat například namaskovat našimi
profesionálními maskéry. Stanovištěm
prošlo na 67 dětí, které nejvíce ocenily mít
své vlastní reálně namaskované zranění.

Srdce pro zdravotníky
Ve čtvrtek 11. 6. navštívily náš OS
ČČK tři ženy, krajkářky. Rozhodly se, že
v době domácího klidu pandemie udělají
pro zdravotníky něco hezkého, co samy
zvládnou. Ženy paličkovaly nádherná
krajková srdíčka.
Každá sestra naší Domácí péče ČČK
o.p.s. Strakonice obdržela krajkové srce.
Děkujeme.

Helena Mocová-Linhartová, ředitelka
ÚOS ČČK Strakonice 

Mgr. Petra Vítková,
ředitelka ÚOS ČČK Písek 
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