
V  Pardubicích  se  28.  května  2022  sešlo 
Shromáždění  delegátů  ČČK,  které  letos 
bylo  shromážděním  volebním.  Na  rozdíl 
od let 2020 a 2021, kdy se Shromáždění 
kvůli  covidové  situaci  konalo  až  na  pod-

zim,  mohlo  to  letošní  proběhnout  opět 
v tradičním termínu. 

Na  shromáždění  se  sjeli  delegáti  oblast-
ních  spolků  ČČK  z  celé  republiky,  aby 
projednali výsledky činnosti i hospodaření 
ČČK v roce 2021 a přijali rozpočet na rok 
letošní. Vyslechli také zprávu o stavu Spo-

lečnosti  ČČK  přednesenou  prezidentem 
ČČK  doc.  Dr.  Markem  Juklem,  která  se 
týkala především roku 2021, ale obsáhla 
i fakta z celého uplynulého volebního ob-

dobí,  které  bylo  výjimečně  pětileté,  opět 
z důvodů covidové epidemie. 

Zpráva o stavu společnosti delegátům při-
pomněla dvojí povahu ČČK – jsme národní 
svou  existencí,  ale  mezinárodní  svými 
závazky,  jako  členové  Mezinárodního 
hnutí ČK&ČP. Odpovědnost ČČK je – jako 
u všech 192 národních společností – ta, že 
určujeme hloubku dosahu Hnutí ČK&ČP, 
určujeme  svou  prací  to,  jaká  pomoc  se 
dostane potřebným, jak se podaří naplnit 
poslání  Červeného  kříže.  Ze  zprávy  se 
delegáti  dozvěděli,  jak  se  podílíme  na 
mezinárodní  činnosti  Červeného  kříže 
i  jaké  jsou  pozitiva,  ale  i  nedostatky, 
v naší práci na úrovní národní. V dalším 

období  se  musíme  zaměřit  na  práci 
s dobrovolníky, jako potenciálními novými 
členy ČČK. Totéž platí pro Mládež ČČK. 
Musíme mít na paměti, že angažmá v ČČK 
musí psychologicky vnímat jako přínosné, 
to  musí  plynout  s  naší  komunikace 
s  dobrovolníky,  musí  zaznít  poděkování 

a musí zažít pocit prospěšnosti. Dále roz-

vinout  musíme  program  krizové  připra-

venosti,  kde  můžeme  zúročit  zkušenosti 
z pomoci při pandemii, která ČČK pozitiv-

ně  zviditelnila.  Všichni  společně  musíme 
demonstrovat sílu humanity, sílu Červené-

ho kříže.

Zásadní  součástí  zasedání  Shromáždě-

ní delegátů ČČK byly volby orgánů ČČK 
na další funkční období. Kandidátní listiny 
byly  sestaveny  na  základě  návrhů  vze-

šlých ze zasedání České a Moravskoslez-

ské komory, která proběhla v dubnu. 

Do  Výkonné  rady  ČČK  byli  zvoleni:  Ing. 
Iva Horáková  (OS  ČČK  Blansko),  Bc. 
Marek Chaloupecký (OS ČČK Mladá Bo-

leslav),  doc. RNDr. Marek Jukl, Dr.  (OS 
ČČK  Olomouc),  Bc.  Lenka Klimentová 

(OS  ČČK  Jablonec  n.  Nisou),  JUDr.  Mi-
lada Němčíková (OS ČČK Ostrava), Bc. 
Jitka Pešková (OS ČČK Brno), Ing. Vrati-
slav Příhoda (OS ČČK Chrudim), Daniel 
Rother (OS ČČK Opava) a Mgr. Igor Sac-
ký (OS ČČK Frýdek-Místek). 

V Dozorčí radě ČČK budou pracovat Mgr. 
Ludmila Burdová  (OS  ČČK  Karlovy 
Vary),  Jaroslava Doleželová  (OS  ČČK 
Kroměříž),  Mgr.  Magdalena Elznicová 
Mikesková  (OS  ČČK  Rakovník),  Ja-
roslav Richter,  MBA  (OS  ČČK  Mělník) 
a Ing. Jaroslava Vlčková (OS ČČK Ná-

chod), kterou si dozorčí rada opět zvolila 
za předsedkyni. 

Do  funkce  prezidenta  ČČK  delegáti  zno-

vuzvolili Marka Jukla. Ten  v děkovné  řeči 
požádal všechny o spolupráci při naplňování 
cílů ČČK v dalším volebním období, podílet 
se na nich musí každý člen ČČK. 

Nově  zvolený  prezident  ČČK  uvedl  do 
funkcí  na  nové  volební  období  vicepre-

zidenty  ČČK,  kterými  dubnová  zasedání 
Komor  znovuzvolila  Mgr.  Janu Majri-
chovou,  LL.M.  (OS  ČČK  Kutná  Hora), 
a MUDr. Petra Vlka (OS ČČK Bruntál).

V  závěru  zasedání  oznámil  ředitel  Úřadu 
ČČK RNDr. Josef Konečný záměr skončit 
ve  funkci  do  konce  roku.  Zrekapituloval 
své působení nejen jako ředitele, ale téměř 
čtyři desítky let své práce na ústředí ČSČK 
a  ČČK.  Poděkoval  všem  za  spolupráci. 
Zasedání uzavřel prezident ČČK poděko-

vání  všem  za  podíl  na  práci  ČČK,  která 
je  službou  pro  druhé,  a  přáním  úspěchů 
v ČČK i osobním životě.

NOVINY
ČERVENÉHO
KŘÍŽE

Zasedalo Shromáždění delegátů ČČK
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Ministr zdravotnictví  
v sídle ČČK

Zástupci  ČČK  jednají  na  Minister-
stvu  zdravotnictví  poměrně  často.  Dne 
30.06.2022  se  situace  vzácně  obrátila: 
sídlo  ČČK  v  Praze  na  Břevnově  navští-
vil  ministr  zdravotnictví  profesor  Vlasti-
mil Válek. Nejenže  jednal  s  prezidentem 
ČČK  a  ředitelem  Úřadu  ČČK,  ale  setkal 
se i se zaměstnanci Úřadu ČČK. Na tom-

to  setkání  se čile  zajímal o  činnost ČČK 
a  aktuální  poměry  v  něm,  jeho  činnos-

ti  „mírové“  i  pomoc  během  pandemie  či 
války na Ukrajině, ale  také vzpomínal na 
dobu „přerodu“ Červeného kříže u nás po 
listopadu 1989, které se aktivně účastnil 
– jak na ústřední úrovni, tak v OV ČSČK 
Brno-město, i na svou účast zahraničních 
misích ČSČK do Rumunska. 

Ukrajina: naše pomoc stále 
pokračuje
Od počátku invaze: 27 misí – 189 tun 
převážně zdravotnického materiálu – 
74,6 mil. Kč

11.07.2022  dojela  na  Ukrajinu  naše 
další mise. Předali jsme ukrajinským ko-

legům novou plně vybavenou sanitku VW 
Crafter  a  tři  zdravotnická  vozidla  Ford 
transit pro odsun raněných a nemocných 
(„naše“ flotila tak čítá již 41 dodaných vo-

zidel) a také mobilní zařízení pro přípra-

vu  pitné  vody.  Celková  hodnota  pomoci 
je 5,5 mil. Kč.

04.06.2022 jsme předali na Ukrajině dal-
ší  pomoc  pro  zlepšení  dostupnosti  zdra-

votní péče: Ukrajinský červený kříž získal 
další  sanitku,  tři  zdravotnická  odsunová 
vozidla a 1 tunu zdravotnického materiálu 
(odsávačky pro hrudní chirurgii a transfúz-

ní  vaky)  a  ochranné  pomůcky  pro  týmy 
Červeného kříže v celkové hodnotě 4 mili-
ony Kč. Potěšil nás dar ukrajinský kolegů 
– obraz znázorňují naši vzájemnost...

25.05.2022 jsme na Ukrajině předali dal-
ší pomoc – tentokrát šlo o trvanlivé potra-

viny pro ukrajinské zdravotníky a materi-
ální zázemí Ukrajinského červeného kříže 
(paletové vozíky), celkem 12,5 t v hodnotě 
2,2  mil.  Kč.  Celkem  jsme  již  od  počátku 
invaze  na  Ukrajině  předali  163  tun  této 
pomoci

Výroční zpráva MVČK  
za rok 2021

Mezinárodní  výbor  Červeného  kříže  je 
složkou  Mezinárodního  hnutí  ČK&ČP  se 
specifickým postavením – má vedoucí roli 
v případě mezinárodních operací ČK&ČP 
zaměřených  na  ochranu  obětí  válek 
a  vnitrostátních  nepokojů.    Co  lze  struč-

ně  o  roku  2021  a  Mezinárodním  výboru 

Červeného  kříže  říci?  Výdaje  MVČK  se 
prakticky nezměnily - 1,97 mld. CHF tj. 49 
mld. Kč a podpořil je i Český červený kříž 
částkou 1,4 mil. Kč. Počet Delegací a Misí 
MVČK činil 116 (2020: +11) s působnos-

tí  pro  více  než  100  zemí,  což  vypovídá 
o tom, že polovina zemí světa je zasaže-

na válkami či nepokoji. Početní stav per-
sonálu  (20.867)  o  něco  narostl  (+10  %). 
Deset  nejrozsáhlejších  operací  se  ode-

hrávalo prakticky ve stejných zemích, jako 
v r.2019 (a 2018): v Sýrii  (rozsahem nej-

větší, jako již několik let), pořadí ostatních 
zemí se mírně pozměnilo a šlo o Jemen, 
J.  Súdán,  Irák,  DR  Kongo,  Afghánistán, 
Nigérii,  Somálsko,  Ukrajinu,  Somálsko 
a Etiopii  (která v první desítce vystřídala 
Libanon). Celkově počet příjemců pomoci 
a služeb MVČK dosáhl 111,7 mil., což  je 
o 19 mil. více než v roce předchozím.

Republiková soutěž mladých 
zdravotníků 

Český  červený  kříž  se  již  tradičně  věnu-

je  práci  s  dětmi  -  mladými  zdravotníky. 

Zájmové  kroužky  mladých  zdravotníků 
se  setkávají  na  postupové  Soutěži mla-
dých zdravotníků. V letech 2020 a 2021 
práci mladých zdravotníků i konání soutě-

ží  omezil  covid-19,  letos  se  však  soutěž 
mohla opět konat.

Její republikové kolo se odehrálo v sobo-

tu  18. června 2022  v  Praze.  Pořadatelé 
letos  soutěž  zasadili  do  pohádkového 
rámce  a  na  Petříně  se  tak  objevila  řada 
pohádkových postav – ani jim se totiž zra-

nění nevyhýbají... Realistické znázornění 
poranění  je  doménou  ČČK,  se  „zreálně-

ním“  prostředí  pohádek  nám  pomohla 
Česká televize a její fundus kostýmů.
Republikového kola se zúčastnilo 110 dětí 
z  celé  republiky,  22  vedoucích  kroužků 
mladých  zdravotníků,  ale  třeba  bylo  i  72 
organizátorů, rozhodčích a maskérů. Sou-

těž, kterou z pověření Výkonné rady ČČK 
pořádal  OS  ČČK  Praha  1,  se  vydařila 
a organizátorům patří velké uznání.
V soutěži  I.  stupně zvítězilo družstvo ZŠ 
J. A. Komenského Kly, ve II. stupni pak 
Masarykova ZŠ

14.6.2022: Světový den dárců 
krve – Připoj se a zachraňuj 
životy!

Letos  motto  Světového  dne  zní:  Da-
rování krve je projevem solidarity. 
Připoj se a zachraňuj životy! Stát  se 
pravidelným  bezpříspěvkovým  dárcem 
krve je jednoduchý a nezištný krok, kte-

AKTUALITY - INfOrMAce

https://www.cervenykriz.eu/vyuka-pp-deti-a-mladeze
https://www.cervenykriz.eu/maskovani-poraneni
https://www.cervenykriz.eu/maskovani-poraneni
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rý  může  udělat  každý,  aby  posílil  své 
společenství,  podpořil  zdravotní  systém 
a zachránil životy. V ČR  je v nemocnič-

ních  transfúzních  zařízeních  registrová-

no asi 250 tisíc pravidelných dárců krve 

a  ročně  přibude  kolem  30 tisíc  nových 
dárců. Celkový počet dárců krve by měl 
dle  doporučení  odborníků  činit  alespoň 
300.000  a počet  prvodárců by měl  činit 
cca 35 tisíc  ročně, aby se pokryl  přiro-

zený úbytek (daný věkem či nemocemi) 
a posílil  se celkový počet dárců. Stáva-

jící  počet  dárců  je  ještě  dostatečný  pro 
pokrytí potřeb pacientů, ale chybí rezer-
vy pro případ mimořádného výdeje. Stát 
se dárcem krve  je stále platnou výzvou 
pro  každého  zdravého  člověka  –  www.
cervenykriz.eu/darcovstvikrve. 

Další Zlaté kříže za 160 darů 
krve jsme předali v Praze
Dne  3.  června  2022  jsme  opět  v  Kai-
serštějnském  paláci  předali  dalších  163 
Zlatých  křížů  1.  třídy  dárcům  z  Čech. 
Od vzniku  tohoto ocenění  je  již  převzalo 
4.951  dárců  nejcennější  tekutiny.  Vyzna-

menání předával ředitel Úřadu ČČK Josef 
Konečný a dárcům zazpívala paní Leona 
Machálková.  Dalších  letošních  231  zla-

tých  křížů  dárcům  ze  střední  a  severní 
Moravy předáme 1. října v Ostravě

Připravil: doc. Dr. Marek Jukl

 05.07.2022-Ukrajina:  Jedním  z  pro-

gramů  MVČK  je  obnova  a  budování 
zdrojů pitné vody. Ve světě bylo loni na 
tuto pomoc odkázáno 37,1 milionu lidí. 
Nejinak  je  tomu  i  na  Ukrajině,  kde  se 
MVČK  postaral  již  o  2.000  km  vodo-

vodního potrubí. Dodává i vybavení vo-

dárenským společnostem. Na Ukrajině 
tak  pitnou  vodu  díky  MVČK  má  na  9 
milionů  lidí, kteří by  jinak vlivem války 
k bezpečné vodě přístup neměli. 

 30.06.2022-Svět/Ženeva: Reakce dár-
ců,  politiků  a  veřejnosti  na  výzvy  k  fi-

nancování  pomoci  Červeného  kříže 
Ukrajině  je  bezprecedentně  rychlá 
a rozsáhlá. Není tomu tak ale v přípa-

dech ostatních krizí, kde se výzvy k fi-

nanční  podpoře  míjí  účinkem  –  je  to 
tam, kde nejsou politické zájmy, odkud 
kamery již odjely nebo tam ani nebyly. 
Dárci by měli umožnit Červenému kříži 
pomáhat  skutečně  nestranně,  bez 
ohledu,  kdo  a  odkud  jsou  ti  potřební. 
Nad  tím se zamýšlí gen.  tajemník MF 
ČK&ČP  J.  Chapagain  (celý  text: 
www.1url.cz/@chapagain )

 28.06.2022-Mozambik: Národní vakci-
nační  kampaň  již  dosáhla  toho,  že  již 
75 % populace (tj. > 1 milion osob) má 
dvě  dávky  vakcíny  proti  covid-19. 
V šesti regionech zasažených ozbroje-

ným konfliktem v provinciích Cabo Del-
gado,  Manica    a  Sofala  očkování 
proběhlo  za  podpory  MVČK,  který 
zajistil  zdravotnické  týmy  i  palivo  pro 
transport vakcíny. 

 23.06.2022-Afghánistán: Včera zasáh-

lo Afghánistán silné zemětřesení o síle 
5,9  st.  Richtera.  Vyžádalo  si  nejméně 
1.000 mrtvých a velké množství lidí vy-

žaduje pomoc. Od první chvíle byly na 
místě týmy složek Mezinárodního hnutí 
ČK&ČP, konkrétně Afghánský ČP a MF 
ČK&ČP. Kromě vyprošťování osob po-

skytují humanitární pomoc – vodu, po-

traviny, přístřeší a p. Federace poskytne 
pomoc v objemu 2 mld. Kč. Na pomoc 
složek  Červeného  kříže  je  možné  při-
spět  prostřednictvím  veřejné  sbírky 
ČČK: 333999/2700, v. s. 2201

  21.06.2022-rakousko/Svět:  Ve  Vídni 
zahájeno první shromáždění smluvních 
stran Smlouvy o zákazu jaderných zbra-

ní.  Tato  smlouva  vznikla  z  vůle  velké 
většiny  států,  ignorují  ji  však  nejen  ja-

derné velmoci, ale i jejich spojenci včet-
ně naší republiky, ačkoli i tyto státy jsou 

vázány Smlouvou o nešíření  jaderných 
zbraní, která přijetí jejich zákazu předví-
dá a své účastníky k tomu zavazuje. Při-
tom  právě  současný  rusko-ukrajinský 
konflikt ukazuje na rizika možného pou-

žití těchto zbraní, jejichž účinek není ča-

sově ani prostorově omezen. Na rozdíl 
od  politiků  má  Červený  kříž  s  pomocí 
obětem  těchto zbraní své smutné zku-

šenosti... Na zahájení shromáždění vy-

stoupil prezident MVČK P. Maurer, který 
zdůraznil  potřebu  přistoupení  dalších 
států ke smlouvě.

 08.06.2022-Afghánistán:  Přes  7.000 
zemědělců  ze  vzdálených  oblastí  Af-
ghánistánu  obdrželo  finanční  pomoc 
MVČK, aby mohli oživit svá hospodář-
ství  poškozená  dlouhým  konfliktem 
a suchem.

 06.06.2022-Sýrie:  MVČK  spolu  se  Syr-
ským ČP rekonstruoval vodárnu v AlQui-
sar – opravil vodojemy, doplnil sterilizační 

https://1url.cz/@chapagain
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/prijata-smlouva-o-zakazu-jadernych-zbrani
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/prijata-smlouva-o-zakazu-jadernych-zbrani
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jednotku  a  instaloval  automatický  řídící 
systém. 950.000 lidí v Homsu a Dará tak 
získalo přístup k bezpečné pitné vodě.

 01.06.2022-DR Kongo: Zvýšení inten-

zity  střetů  mezi  armádou  a  bojovníky 
M23 v oblasti Rutshuru vyhnalo za tý-

den z domovů>72.000  lidí. MVČK vy-

zval aktéry k ochraně civilistů a respek-

tu humanitárních pracovníků. Lidé našli 
útočiště ve školách a kostelích ve stís-

něných podmínkách a bez odpovídají-
cího hygienického zázemí. MVČK dis-

tribuuje  pitnou  vodu  pro  10.000  lidí 
denně, aby předešel nebezpečí chole-

ry. MVČK jedná o bezpečnostních zá-

rukách pro přístup k obyvatelům nema-

jícím přístup ke zdrav. péči a základním 
potřebám.  Vedeme  důvěrný  dialog 
s  oběma  stranami,  abychom  zajistili 
ochranu  civilního  obyvatelstva  a  aby 
evakuace  raněných  mohla  probíhat 
bez překážek, uvedla R. Bernhard, ve-

doucí Delegace MVČK. MVČK dodává 
zdrav. materiál nemocnicím obou stran, 
dojednává také výměny zajatců.

 30.05.2022-Gaza: V  době  kritického 
nedostatku  pšenice  je  důležitá  každá 
tuna a každý hektar pole. Palestinské 
pozemky podél hranice s Izraelem byly 
po léta až do r. 2015 nedostupné – k ti-
sícům  hektarů  MVČK  zajistil  přístup 
4.000 palestinských sedláků, kteří zde 
mohou pro 2 miliony lidí pěstovat a sklí-
zet pšenici – její sklizeň právě začíná.

 26.05.2022-Sýrie:  Pro  zajištění  do-

stupnosti bezpečné vody obyvatelstvu 
v Daraá dodal MVČK 40 tun přípravku 
pro desinfekci pitné vody. Úpravnu pit-
né vody zajišťuje Syrský ČP. A na seve-

ru Aleppa  distribuoval  Syrský  ČP  400 

rodinám dotace na živobytí,  farmaření 
a chov kuřat.

 25.05.2022-OSN/N. York:  V  rozpravě 
Rady bezpečnosti OSN věnované ochra-

ně  civilistů  za  ozbrojených  konfliktů  vy-

stoupil gen. tajemník MVČK R. Mardini. 

Konstatoval tři okruhy problémů a tří ob-

lasti k řešení, zdůraznil, že odpovědnost 
za dodržování MHP nesou státy. Upozor-
nil také na politizaci humanitární pomoci 
(celý text: www.1url.cz/@mardini )

Připravil: doc. Dr. Marek Jukl

Jsme moc rádi, že se opět po dvouleté co-

vidové době, která náš pracovní  i osobní 
život  omezovala,  mohla  opět  naplno  ob-

novit  spolupráce  mezi  našimi  zařízeními. 
V minulosti poskytla věznice dětské léčeb-

ně různé hračky, venkovní traktůrky, odrá-

žela,  knihy,  stolní  hry,  ale  třeba  také  ob-

razy, které odsouzení namalovali. V době 
covidové pak roušky, které vězni šili dětem 
i zaměstnancům.

Namalované obrazy jsou umístěny zejmé-

na  v  ubytovacích  částech  zámku,  které 
jsou určeny dětem a zdobí i některé poko-

je. K obrazům jejich autoři napsali i příběh 
a děti tak mají možnost si podle své fanta-

zie vymyslet a napsat příběh svůj. 

V letošním roce obdržela léčebna od Věz-

nice  Příbram  další  hračky,  hrnečky  a  ze-

jména pak puzzle, jak pro malé, tak i vel-
ké  pacienty.  Odsouzení  ještě  dětem  ušili 
a šijí látkové kapsáře, které jsou umístěny 
na  jejich  lůžkách. Ty  je využívají k odklá-

dání svých plyšových mazlíčků anebo visí 
v mateřské školce, kam si děti dávají své 
výrobky.  Dále  pak  šijí  maňásky  i  plyšové 
hračky, které budou děti při příjezdu na lé-

čení  dostávat,  aby  měly  pobyt  v  DOL  co 
nejpříjemnější. 
I letos se těšíme na akci Věznice Příbram, 
která proběhne v naší léčebně dne 17. 8. 
2022. V minulých letech byla nejenom ve-

lice  úspěšná,  ale  opravdu  hodně  zajíma-

vá a pro děti i dospělé velmi poučná. Měli 
jsme možnost shlédnout výcvik služebních 
psů  i  jejich zásah. Prohlédnout si výzbroj 
a  výstroj  vězeňské  služby  včetně  sanitky 
s  autobusem,  který  Věznice  Příbram  pro 
přepravu  odsouzených  používá.  Na  akci 
jsme  letos pozvali nejenom dětské skupi-
ny, ale srdečně zveme i veřejnost.
V  rámci  extramurálních  aktivit  nám  Věz-

nice Příbram pomáhá i s úpravou zámec-

ké zahrady. Díky práci odsouzených  lépe 
zvládáme péči o zeleň rozsáhlé zámecké 
zahrady a jejího okolí.

Naší vzájemné spolupráce mezi DOL Bu-

kovany  a  Věznicí  Příbram  si  velice  váží-
me. Je opravdu velkým přínosem pro obě 
naše zařízení. 

Těšíme  se  na  Vás  v  Dětské  odborné  lé-

čebně CH. G. Masarykové. Více informací 
o našem zařízení naleznete na webových 
stránkách  http://www.lecebnabukovany.
cz/ nebo na Facebooku https://www.face-

book.com/DOL.Bukovany
Jsme tu stále pro zdraví Vašich dětí.

Radka Rychterová, DOL Bukovany

OKÉNKO DO DOL BUKOVANY

Spolupráce mezi Věznicí Příbram a Dětskou odbornou 
léčebnou v Bukovanech trvá již několik let

https://1url.cz/@mardini


5

Z ČINNOSTI OS ČČK

Dne  25.  června  2022  bylo  v  obci  Lány 
u  Kladna  slavnostně  otevřeno  nově  zre-

konstruované  Muzeum  Alice  G.  Masary-

kové  a  ČČK.  Slavnostního  otevření,  kte-

ré bylo spojeno zároveň s pietním aktem 
u hrobu Alice G. Masarykové, se zúčastnil 
ředitel Českého červeného kříže Josef Ko-

nečný.  Mezi  významné  hosty  patřil  také 
radní pro oblast kultury a památkové péče 
pan  Václav  Švenda,  starosta  obce  Lány 
Karel Sklenička nebo  ředitel Muzea Sas-

kého Červeného kříže v Beierfeldu.
Muzeum Alice G. Masarykové a ČČK sídlí 
v původním domku, který nechala v Lánech 
roce 1928 postavit Alice G. Masaryková pro 
Místní skupinu ČSČK, aby zároveň sloužil 
jako poradna pro matky s dětmi. Poradna 
zde fungovala až do 90. let 20. století. Ná-

sledně  správu  objektu  převzalo  tehdejší 
Okresní muzeum Rakovník. Cílem muzea 
bylo vybudovat zde muzeum, které by pre-

zentovalo  osobnost  Alice  G.  Masarykové 

a historii Českého červeného kříže. V roce 
2017 objekt pro muzeum zakoupil Středo-

český  kraj  a  následně  se  podařilo  získat 
finanční podporu na  rekonstrukci a novou 
expozici z dotace IROP. 

V Muzeu Alice G. Masarykové, které  je  jen 
několik set metrů vzdálené od Muzea T. G. 
Masaryka  v  Lánech  můžete  navštívit  no-

vou expozici věnovanou osobnosti Alice G. 
Masarykové  a  historii  českého  i  světového 
Červeného  kříže.  Objekt  je  bezbariérový 
doplněný  moderní  audiovizuální  technikou. 
Zahradu muzea zdobí socha kojící matky od 
známé česko-kanadské sochařky Ley Vivot.

Muzeum Alice  
G. Masarykové  
a ČČK, Za školou 
200, Lány, tel. 
313511209;  
www.muzeumtgm.cz

Magdalena 
Elznicová 
Mikesková, 
ředitelka muzea 
T. G. Masaryka

Muzeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže

Ocenění dárců  
krve v Sokolově
Tradičního  poděkování  v  podobě  me-

daile  MUDr.  Jana  Janského  za  ne-

nahraditelnou  pomoc  se  dočkali  ve 
čtvrtek 9. června 2022 bezpříspěvkoví 
dárci krve. Slavnostní akt se uskutečnil 
v zimní zahradě sokolovského zámku. 
Poděkovat jim přišli nejen představitelé 
města, ale i zástupci zdravotních pojiš-

ťoven. Výjimečné okamžiky zpříjemnilo 
přítomným  vystoupení  violoncellového 
souboru Včela ZUŠ Sokolov.
Bylo  to  příjemné  setkání  s  lidmi,  kteří 
dokáží projevovat obětavost. Když od-

cházeli, odnášeli si nejen dárky, ale také 
pocit,  že  ostatní  jejich  skutky  oceňují. 
Jsme rádi, že i díky naší podpoře a pro-

pagaci  dárcovství  krve  stoupá  počet 
dobrovolných dárců. Stejně tak se  i vy 
můžete  stát  pravidelným  dárcem  krve 
a zachránit tak nejeden lidský život.

Věra Sládková, DiS., 
ředitelka Ú OS ČČK Karlovy. Vary

Záchrana 2022
V  lesích,  nedaleko  od  Brna,  se  na  konci 
dubna  odehrál  druhý  ročník  součinnostní-
ho cvičení Záchrana 2022. Účastnilo se jej 
několik složek: tým psovodů se svými čtyř-
nohými  pomocníky,  několik  jednotek  dob-

rovolných hasičů z Říčan u Brna, Javůrku, 
Domašova,  Lesního,  Hluboké  a  Křenovic 
u  Slavkova  a  několik  členů  nově  vzniklé 
Místní skupiny ČČK v Brně – Komín. Ti fi-

gurovali jednak jako figuranti se zraněním, 

současně jako tým první předlékařské po-

moci.  Cílem  tohoto  cvičení  bylo  vyzkou-

šet si v praxi nabyté znalosti a dovednosti 
jednotlivých složek, procvičit si vzájemnou 
spolupráci  a  souhru  jednotlivých  složek 
v náročných podmínkách a vzájemnou ko-

munikaci.
Celé cvičení, jak již název napovídá, mělo 
námět záchrany. Konkrétně záchrany osob 

s  různými  zdravotními  či  psychickými  ob-

tížemi,  kteří  byli  ztraceni  v  náročném  ne-

přehledném  a  těžko  přístupném  terénu 
v lesích okolo Říčan u Brna. Tým psovodů 
je musel  nejprve  vypátrat,  lokalizovat,  při-
volat  si  další  složky,  společně  poskytnout 
první  pomoc  a  transportovat  zraněného 
do bezpečí, či terénu přístupného příjezdu 
ZZS. Účastníci cvičení se tak mohli setkat 
kupříkladu s případem podchlazení, infark-

tem myokardu, cévní mozkovou příhodou, 
zlomenou  klíční  kostí  anebo  s  figurantem 
s Alzheimerovou demencí.
Cvičení probíhalo s velkým nadšením všech 
zúčastněných a zakončení se neslo v pozi-
tivním duchu s pocitem dobré práce. V od-

poledních  hodinách  probíhaly  ukázky  pro 
veřejnost i pro samostatné účastníky, aby si 
všichni mohli vyzkoušet různé druhy zraně-

ní – od zmíněného podchlazení, přes ma-

sivní krvácení či  stav bezvědomí. Celkově 
se  toto cvičení velmi zdařilo  jak z pohledu 
organizace,  tak  procvičených  modelových 
situací, a tak už se těšíme, co pro nás orga-

nizátoři Viktor Novotný (JSDH Říčany, ZKT, 
z.s.), Magdalena Novotná (ZKT, z.s.) a Petr 
Vaňhara  (MS ČČK Brno-Komín, ZKT, z.s.) 
připraví  na  příští  rok!  Zároveň  bych  ráda 
poděkovala za úchvatné profesionální fotky 
našemu fotografovi Richardu Boudovi.

Michaela Prášilová, 
Sociální pracovnice, 

Odlehčovací služba Slatina, 
OS ČČK Brno
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Psal se  tehdy 6. červenec 1997 kdy byl 
ve  zlínském  okrese  vyhlášen  III.  stupeň 
povodňové  aktivity.  Většinu  lidí  zasáh-

la  tato ničivá povodeň a do  jejich životů 
vstoupila  velkým  podílem.  pojďme  si, 
proto  připomenou  jak  moc  před  25  lety 
pomohl  občanům  Český  červený  kříž 
a jeho 7 principů (Humanita, nestrannost, 
neutralita,  nezávislost,  dobrovolnost 
a jednota)
Díky propojenosti oblastních spolků ČČK 
v celé republice se do Oblastního spolku 
ve  Zlíně  dostávala  humanitární  pomoc 
daleko dříve, než začaly pracovat krizo-

vé štáby. Pomocí místních skupin a jejich 
členů ČČK mohly být tyto prostředky do-

pravovány přímo k postiženým lidem. 
Humanitární  zásilky  jsme  přijímali  na 
Úřadu  ČČK  již  8.  července  1997  a  od 
středy 9.  července 1997  již  distribuovali 

přímo do postižených míst okresu Vsetín 
(Domov  důchodců  Bystřička),  Přerov 
(kasárna s evakuovanými občany a obec 
Troubky) a také do postižených míst měst 
Tlumačov, Otrokovice, Napajedla. 
Z  prostorů  Úřadu  OS  ČČK  Zlín  se  stal 
sklad humanitární pomoci, který postup-

ně  nedostačoval,  a  proto  byl  požádán 
tehdejší primátor města Zlína Ing. Daťka 
a přednosta okresu PhDr. Dostál 
o  pomoc.  Nejdříve  ČČK  posílal  předem 
ohlášené kamiony s humanitární pomocí 
přímo do postižených oblastí okresu, kde 
jsme spolupracovali se starosty obecních 
a  městských  úřadů  a  zaplnili  tak  jejich 
sklady. Později nám byl přidělen humani-
tární sklad ve 32. budově Svitu.
K pomoci se přihlásilo asi 70 dobrovolní-
ků z řad občanů. Mezi nimi nelze opome-

nout týmy lékařů MUDR. Laciny a MUDr. 
Bartoška, kteří se svými sestrami a osob-

ními vozy hned ve středu 9.7. přispěchali 
na pomoc a dopravovali ji na Přerovsko, 
Hradišťsko a Kroměřížsko. Do spoluprá-

ce s nimi se zapojily  i  tři  týmy zlínských 

celníků a několik osádek soukromých vo-

zidel.  Zapojily  se  i  firmy  Samohýl,  ZPS, 
Svit  a  další.  ČČK  Zlín  měl  již  od  roku 
1991 založeno humanitární konto, v čer-
venci  1997  bylo  toto  konto  zveřejněno, 
aby  tak  umožnilo  občanům  poskytnou 
finanční pomoc. 
Dobrovolné sestry a zdravotničtí instruk-

toři  ČČK  pod  vedením  lékařů  Laciny 
a Bartošky drželi nepřetržitou zdravotnic-

kou  službu  na  pěti  základních  školách, 
kde byli umístěni evakuovaní otrokovičtí 
občané až do 25. srpna. Doplatky za re-

cepty a léky hradil ČČK.
Na  postižená  místa  ČČK  rozvážel  hy-

gienické  potřeby,  potraviny  a  další  po-

třebné  věci  z  humanitárního  skladu. 
Všechno  přijímané  a  vydávané  zboží 
z humanitárního skladu bylo přísně evi-
dováno.  Zboží  bylo  dováženo  nejen  od 
dárců z ČR, ale i z Německa, Slovenska 
a z prostředků EU. Sklad vyvíjející  tuto 
humanitární činnost byl v provozu až do 
konce roku 1997.
Koncem  července  navštívili  ČČK  Zlín 
zástupci  z  pražského  Ústředí  ČČK  spo-

lu se zástupci Evropské unie a zástupci 
Červeného kříže ze Ženevy. Tito projevili 
uspokojení s mírou poskytované
humanitární  pomoci.  ČČK  Zlín  se  stal 
jedním  ze  tří  regionálních  středisek  hu-

manitární  pomoci  na  Moravě,  zásobo-

val  okresy  Vsetín,  Přerov,  Uh.  Hradiště 
a Kroměříž. Ve Zlínském okrese se pak 
jednalo o tři města: Napajedla, Tlumačov 
a  Otrokovice  společně  s  evakuovanými 
občany na základních školách ve Zlíně.
Na humanitární konto ČČK Zlín se sou-

středilo celkem více než 2,2 miliony Kč. 
Přispěli  jednotlivci,  firmy, ale přišly  i  pe-

níze z jednotlivých sbírek: z Islandu, přá-

telského  holandského  Červeného  kříže 
Groningen,  ze  sbírky  Zlínských  novin, 
z VZP a sbírky z koncertu v Luhačovicích. 
Z  těchto  prostředků  byla  hrazená  přímá 
pomoc pro občany Otrokovic, Napajedel, 
Tlumačova a Sazovic. Dále pak byly tyto 
prostředky použity na nákup chemických 
WC, na vybavení domu s pečovatelskou 
službou v Tlumačově, na zakoupení škol-
ních  pomůcek  zničených  povodněmi  do 
ZŠ Mánesova Otrokovice, na zakoupení 
vitamínu pro zatopené občany a pro soci-
álně slabé rodiny z Otrokovic. Tímto bylo 
humanitární konto vyčerpáno.    
Ze  zahraniční  finanční  pomoci  byl  pří-
spěvek od holandského Červeného kříže 
z Groningenu použit na rekonstrukci otro-

kovické Naděje a od německého Červe-

ného kříže ze Stendalu mateřské školce 

v  Napajedlích.  Díky  spolupráci  ÚČČK 
Praha  a  německého  Červeného  kříže 
získali občané Otrokovic zásilky repelen-

tů proti hmyzu, sklo na vybavení domác-

ností, a především finanční prostředky na 
úhradu výroby nábytku.
ČČK byl schopen nejen pomoc přijímat, 
postiženým ji rozdávat, ale i kontrovat za-

cházení s humanitární pomocí ze skladů 
ČČK. Humanitární pomoc ČČK pokračo-

vala ještě dlouho poté, co se evakuovaní 
lidé  nastěhovali  zpět  do  svých  domovů. 
V podzimních měsících jsme pomáhali li-
dem vyřizovat finanční příspěvky spojené 
s  bydlením  a  na  Vánoce  dostala  každá 
postižená  rodina  od  ČČK  dárkový  balík 
v hodnotě asi 2.000 Kč.
Byly to hodně náročné 2 roky zvláště prv-

ní  dny  této  přírodní  katastrofy,  ale  ČČK 
svou  úlohu  a  poslání  zvládl  a  mohl  tak 
být nápomocen občanům v nouzi, a proto 
si všichni, kteří se na humanitární pomo-

ci podíleli zasluhují velký dík a úctu i po  
25 letech.

Děkujeme  a  doufejme,  že  další  100letá 
voda už nepřijde.

Český červený kříž Zlín

Humanitární pomoc Oblastního spolku Českého  
červeného kříže Zlín při povodních v roce 1997
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Semilsky Záchranný tým se letošní rok zú-

častnil, a ještě zúčastní mnoha akcí. Pojď-

me se poohlédnout po některých z nich.
I  přes  to,  že  denně  rozvážíme  potraviny 
potřebným,  najdeme  si  čas  na  naše  ka-

marády  a  pravidelně  vyrážíme  na  zdra-

votnické  dozory,  školení,  taktická  cvičení 
a  prezentace  pro  dětské  kolektivy.  Náš 
tým  se  rozrostl  o  několik  nových  členů 
z  řad  profesionálních  záchranářů,  kteří 
pracují u Záchranné služby a ve svém vol-
ném čase jdou pomáhat na Červený kříž. 
Děkuji všem členům Humanitární jednotky 
OS ČČK Semily za jejich příkladnou a dů-

ležitou práci.
Jako  první  akci  bych  zmínil  Den  zdraví, 
který se konal 28.4.2022 v Městci Králové 
v areálu Městská nemocnice Městec Krá-

lové  a.s.  Náš  Záchranný  tým  si  připravil 
stanoviště první pomocí s prohlídkou naší 
sanity,  ukázkou  a  nácvikem  resuscitace. 
K prohlédnutí a vyzkoušení byla i vakuová 
matrace. 

Naše další akce byla o víkendu 7. - 8. 5. 
2022.  Záchranný  tým  OS  ČČK  Semily 
zajišťoval zdravotní asistenci na akci Be-

dřichovský Bastard. Jedná se o velmi ex-

trémní překážkový závod na území Libe-

reckého kraje. Tentokrát se závody konaly 
u  Máchova  jezera  pod  kopcem  Borný.  
7. 5. 2022 se běžel Elitní závod, kterého 
se  zúčastnilo  odhadem  50  běžců,  kteří 
museli uběhnout 21 km a při tom překonat 
63 překážek – naštěstí bez nutnosti naše-

ho zásahu. 
8. 5. 2022 se závodu zúčastnilo 200 běžců 
z řad veřejnosti a zhruba 60 dětí. Dospělí 
běžci  měli  na  výběr  z  dvou  tratí  -  6  km 
na kterých bylo 21 překážek nebo 12 km 
a 42 překážek. Tento den jsme ošetřovali 
4 lehké úrazy na místě a jednoho pacienta 
jsme  museli  transportovat  na  interní  ur-
gentní příjem do Mladé Boleslavi. 
P.S. a také jsme vyvezli naše nové terénní 
vozidlo Spyder.
V květnu  ještě  zmíním 19.  ročník Soutě-

že  mladých  zdravotníků  v  parku  Pilišťa-

ta v Jablonci nad Jizerou, který se konal 

10.5.2022. Celá soutěž byla pod záštitou 
Libereckého kraje a pana Mgr. Vladimíra 
Richtera, který je členem Rady Liberecké-

ho kraje (resortu zdravotnictví).

Na Soutěž se po dvouleté covidové pauze 
sjelo celkem 15 družstev (85 dětí + 3 ná-

hradníci) ze 7 škol a 2 družstva z Krouž-

ku mladých zdravotníků  z  Jilemnice. Pro 
děti  bylo  připraveno  5  soutěžních  a  3 
nesoutěžní  stanoviště.  Na  3  soutěžních 
stanovištích  se  mohli  těšit  na  provedení 
praktické  první  pomoci,  kde  zasahovali 
u  „autonehody“  (řezné  rány,  zlomenina, 
agresivní a neklidný řidič), „opékání buř-
tů“ (tepenné krvácení a pohmožděný kot-
ník) a u „bezpečnosti práce“ (rozrušení, 
bezvědomí,  náhlá  zástava  oběhu).  „Ob-
vazová technika“ a „transport a poloho-
vání zraněného“  jsou další dvě soutěžní 
stanoviště, kde si prověřili své znalosti. 
Gratulujeme  vítězům  ze  ZŠ,  MŠ  a  ZUŠ 
Jablonec nad Jizerou, kteří se umístili na 
dvou 1. místech – jak za 1. stupeň, tak za 
2. stupeň. A držíme palce na regionálním 
kole v Litoměřicích. 
Další  důležitou  akcí  na  Semilsku  je 
den  IZS.  Letos  byl  19.5.  2022  a  naše 
Humanitární  jednotka  tam  nemohla 
chybět. Pro děti a veřejnost jsme si připra-

vili ukázky resuscitace dospělého pacien-

ta a dítěte, ukázky obsluhy AED a také si 
mohli prohlédnout vybavení, které použí-
váme pro svou práci. Na  tomto dni  jsme 
nebyli jen my, ale i hlavní složky IZS – Po-

licie ČR, HZS a ZZS, kteří si pro veřejnost 
připravili ukázky své práce v rámci zajíma-

vých dynamických ukázek, kde ukazovali 
svou techniku. Byla přítomna také Armáda 
ČR, Střední škola Semily s oborem Požár-
ní ochrana a v neposlední  řadě  i Horská 
služba.
Celý  den  organizovala  Městská  policie 
Semily,  protože  slavili  své  30.  narozeni-
ny. Myslíme si, že se jim to velmi povedlo. 
Den  se  nesl  ve  velmi  příjemném  duchu 
a  jsme moc  rádi, že  jsme  i my mohli být 
jeho součástí.

Čas utekl jako voda a máme tu červnové 
akce roku 2022.
Hned  z  kraje  8.6.2022  se  Humanitární 
jednotka  OS  ČČK  Semily  a  Hasiči  Tur-
nov společně sešli při metodickém cviče-

ní,  které  bylo  zaměřené  na  třídění  raně-

ných  osob  metodou  START  a  na  nácvik 
rychlého transportu na stanoviště PNP. 
Pro hasiče a naše členy HJ byla připrave-

na dopravní autonehoda s větším počtem 
raněných osob. Společně jsme postupně 
třídili  raněné a evakuovali  je na stanovi-
ště PNP,  kde by na ně  čekala Záchran-

ná služba, která by si pacienty převzala 
a ošetřila je. 
Další pěkná akce se uskutečnila na chatě 
Štumpovka  (Dvoračky),  která  leží  v  nad-

mořské  výšce  1140  m  na  jižním  svahu 
Lysé hory. Ve dnech 9.  6.  a 14.  6.  2022 
zde  proběhla  ukázka  Záchranného  týmu 
OS ČČK Semily pro děti ze Základní ško-

ly Ivana Olbrachta ze Semil. Ukázali jsem 
jim a procvičili jsme si s nimi základy první 
pomoci, mezi které patří například volání 
na ZZS, zástava krvácení, KPR a mnoho 
dalšího. Dětem jsme předvedli sanitní vůz, 
měli možnost vyzkoušet si vakuové dlahy 
a  další  naše  vybavení  a  představili  jsme 
jim práci i ČČK a ZT.
Rozloučím  se  jednou  s  posledních 
akcí  června  roku  2022,  která  proběhla  
11. 6. 2022. MOTOBRANÍ 2022 se kona-

lo v areálu Bílý Kámen, Doksy. Cílem této 
úspěšné akce  je setkání motoristů všech 
kategorií. Sraz je koncipován jako prezen-

tace motorek, veteránů, tuningových vozů 
a  luxusních  vozů  včetně  limuzín  a  také 

práce složek IZS. Celá akce je nekomerč-

ního  charakteru,  která  je  zaměřená  na 
prevenci v oblasti bezpečnosti v silničním 
provozu a je zakončená sbírkou na pomoc 
dětem postižených v důsledku dopravních 
nehod. 
Přeji krásné dny a někdy zase se Semil-
ským křížem na viděnou.

Petr Šmíd ředitel Ú OS ČČK Semily

Půlroční ohlédnutí za akcemi  
Záchranného týmu OS ČČK Semily

https://www.facebook.com/nemocnice.mestec.kralove/?__cft__%5b0%5d=AZXJ685H8FXGISoJ3Zw6DZSGd2YWNjgVn3zWUyAyYQv0TpJSuhSQl-f7BR8ZuQRu1-m3rHJjXWAZX8tk1WvDPhzgvflHugnIa8V0NwlDW7JAZ16XJqI4DPAglhB_mKopJJhW-1ijTRMqULfG2PVpoPzVvbtYsTd_JY7s4Vu-X6ZJZFDKTGEzTh7-P9oKwGh9_LQov14I1e4tDXxN9Icbfqit&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nemocnice.mestec.kralove/?__cft__%5b0%5d=AZXJ685H8FXGISoJ3Zw6DZSGd2YWNjgVn3zWUyAyYQv0TpJSuhSQl-f7BR8ZuQRu1-m3rHJjXWAZX8tk1WvDPhzgvflHugnIa8V0NwlDW7JAZ16XJqI4DPAglhB_mKopJJhW-1ijTRMqULfG2PVpoPzVvbtYsTd_JY7s4Vu-X6ZJZFDKTGEzTh7-P9oKwGh9_LQov14I1e4tDXxN9Icbfqit&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bedrichovsky.bastard/?__cft__%5b0%5d=AZWoR8dCoPDpttvXlwrxIilZBG8QPIUeS1_qK0yjCsSuL-ui7CUBlwqeX9qqasy6K2ijM2Vigo7Mv3WstMh8gIW3qdtSMrw2UWIocaZK2Vw-Mp_mz4WE7pk_iYUa9yS5OpwsqD5xj8dLvD-cOJVFnv6D_XEO7ZjbmoY5ob99QjXq6S8mFC_3nMeXPPfHTuSOhFTQntbkPgZPXjAxB_CGaM8H&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bedrichovsky.bastard/?__cft__%5b0%5d=AZWoR8dCoPDpttvXlwrxIilZBG8QPIUeS1_qK0yjCsSuL-ui7CUBlwqeX9qqasy6K2ijM2Vigo7Mv3WstMh8gIW3qdtSMrw2UWIocaZK2Vw-Mp_mz4WE7pk_iYUa9yS5OpwsqD5xj8dLvD-cOJVFnv6D_XEO7ZjbmoY5ob99QjXq6S8mFC_3nMeXPPfHTuSOhFTQntbkPgZPXjAxB_CGaM8H&__tn__=kK-R


8

Zájmové vzdělávání Mladý zdravotník při 
Oblastním spolku ČČK Prachatice funguje 
od září 2014. Tento školní rok se jej účast-
ní 16 dětí, které docházejí každé úterý od 
17 hod. do našich prostor v budově poli-
kliniky. Součástí není jen první pomoc, ale 
také didaktické hry, různá témata z oblasti 
zdravovědy či humanitární pomoci, exkur-
ze ke složkám IZS. 
V průběhu prvního pololetí tohoto roku se 
naši mladí zdravotníci zapojili i do pomoci 
během války na Ukrajině, připravili materi-
ální pomoc ve skladě humanitární pomoci 
a při výuce českého jazyka se zapojili do 
hlídání  dětí  účastnic  kurzu.  Naše  slečna 
Míša se připojila i k ukázkám první pomo-

ci na Dni pro Ukrajinu, mladý člen Martin 
zase ke Sbírce potravin.

Exkurze ke kolektivním členům ČČK přines-

ly spoustu poznatků. Navštívili jsme stanici 
Horské služby s ukázkou techniky a vyhle-

dávání v lavině, při ukázce Vodní záchran-

né  služby  si  prošli  i  desatero  bezpečnosti 
u vody, a s Jihočeskou záchrannou brigá-

dou kynologů se seznámili s výcvikem zá-

chranářských psů a vyhledávání osob v su-

tinách  i na ploše. V prachatickém bazéně 
si některé děti osvěžily informace z oblasti 
záchrany tonoucích, díky Portus Prachatice 
se učily rozpoznávat FakeNews.  
Po  dvou  letech  se  konečně  mohla  konat 
soutěž  mladých  zdravotníků,  tým  mla-

dých zdravotníků z kroužku reprezentoval 
okres Prachatice v kategorii 2. stupeň ZŠ 
a umístil se na čtvrtém místě. Děti z krouž-

ku připravily i modelové situace pro účast-

níky  kurzu  Zdravotník  zotavovacích  akcí. 
I nadále s podporou Jihočeského kraje, Na-

dace rozvoje občanské společnosti, Nada-

ce ČEZ a ČEPS, MAS Šumavsko a MŠMT 
pokračujeme, o prázdninách i po nich.

Zuzana Pelikánová, 
ředitelka Ú OS ČČK Prachatice

Po dvouleté odmlce vlivem epidemiologic-

ké  situace  se opět  stalo dětské dopravní 
hřiště Kroměříž dějištěm postupové soutě-

že Mladých zdravotníků. Toto oblastní kolo 
pořádal  oblastní  spolek  Českého  červe-

ného  kříže  Kroměříž  ve  čtvrtek  19.  květ-
na 2022. Celkem se zapojilo 11 pětičlen-

ných družstev,  která byla  složena s  žáků  
1. a 2. stupně základních škol a víceletých 
gymnázií. Soutěžní družstva v  rámci  jed-

notlivých  bodovaných  stanovišť  předvedli 
svoji připravenost nejen v poskytnutí první 
pomoci, ale i týmového ducha, vzájemnou 
spolupráci  a  odhodlání  pomoci.  Soutěží-

cí  v  modelových  situacích  ukázali,  jak  si 
dokáží poradit s krvácením, popáleninou, 
zlomeninou, bezvědomím i boulí na hlavě. 
Připraveny  byly  i  stanoviště  s  nesoutěž-

ními  disciplínami,  které  prověřili  znalosti 
z  dopravní  výchovy.  Závěr  soutěže  patřil 
hodnocení  a  vyhlášení  výsledků.  Všichni 
účastníci byli odměněni drobnými cenami. 
Do krajského kola postupují vítězové - za 
1.  kategorii  družstvo  Active  Learning  ZŠ 
Hulín a za 2. kategorii družstvo ZŠ Slovan. 
Gratulujeme!
Poděkování  patřím  všem  zúčastněným 
školám,  žákům  a  jejich  doprovodu,  stu-

dentům SZŠ Kroměříž a ÚPV SP Holešov,  
rozhodčím z řad ČČK Kroměříž a hostům. 
Děkujeme  sponzorům,  kteří  oblastní  kolo 
soutěže podpořili.

Ing. Hana Komínková, 
asistentka ředitelky OS ČČK Kroměříž 

Na  dopravním  hřišti  v  Kroměříži  se  opět 
soutěžilo. V úterý 17. května 2022 se jede-

náct  družstev  ze  základních  škol  Kromě-

řížska zúčastnilo okresního kola dopravní 
soutěže  mladých  cyklistů.  Žáci  z  1.  a  2. 
stupně základních škol a víceletých gym-

názií  vytvořila  čtyřčlenná  družstva,  která 
se  utkala  ve  čtyřech  soutěžních  disciplí-
nách. Bodované disciplíny  zahrnovali  vě-

domosti  a  dovednosti  v  oblasti  dopravní 
výchovy  a  základů  první  pomoci.  Plnily 
se úkoly jak teoreticky ve formě testu, tak 
i prakticky jako jízda zručnosti, jízda po do-

pravním hřišti a ošetření zraněného. Nej-
lepší výkon s nejmenším počtem trestných 
bodů a postup do krajského kola vybojo-

valo v I. kategorii družstvo ze ZŠ U Sýpek 
Kroměříž a v  II.  kategorii  družstvo ze ZŠ 
Zdounky. Postupujícím gratulujeme.

Děkujeme  hostům  za  dohled  nad  soutě-

ží  a  předání  cen.  Velké  díky  žákům  ZŠ 
Slovan pod vedením paní učitelky Radky 
Petříkové a paní učitelky Radky Hájkové, 
Policii ČR a studentům ÚPV SP Holešov.
Děkujeme i sponzorům, kteří okresní kolo 
soutěže podpořili.

Ing. Hana Komínková, 
asistentka ředitelky OS ČČK Kroměříž 

Mladí zdravotníci Červeného  
kříže se učí i aktivně pomáhají

Proběhlo oblastní kolo soutěže 
MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ v Kroměříži

Okresní kolo dopravní soutěže  
„MLADÝCH CYKLISTŮ“ v Kroměříži
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OS ČČK Písek
Od měsíce května do června probíhala na 
OS ČČK Písek již 36. ročník Akademie III. 
věku, kde se naši senioři mohli těšit z no-

vých přednášek a to: 
06.  04.  2022  „Krmit  nebo  nekrmit  ptáky 
v  přírodě  proč?“  přednášel  ornitolog  Dr. 
Jiří Šebestián
04.  05.  2022  „Za  přírodou  a  památkami 
Provence“ přednášel cestovatel Petr Hejna 
18.  05.  2022  „Pravdy  a  mýty  o  Covidu“ 
přednášela primářka MUDr. Věra Kůrková 

01. 06. 2022 „Alšova sgrafita z hotelu Ota-

va“ přednášel Jiří Hladký
Dne  18.  5.  2022  se  naši  maskéři  staly 
součástí  hromadného  cvičení  IZS,  kde 
se  členové  OS  ČČK  Písek  stali  součástí 
trauma  plánu,  tedy  hromadného  cvičení 
IZS, kdy bylo nutné namaskovat studenty 
SZŠ. Tentokrát všechny složky zasahovali 
při hromadné nehodě autobusu a musíme 
říci, že se akce velice vydařila. 
Dále jsme naše členy vyslali 4. 6. 2022 na 
oslovu  150  let  Sboru  dobrovolných  hasi-
čů v Milevsku. Kde naši maskéři pomohli 

se zajištěním maskování poraněných pro 
ukázky zásahu u dopravní nehody. 

Mgr. Petra Vítková, 
Ředitelka Ú OS ČČK Písek

Město Kroměříž otevřelo mobilní  dětské 
dopravního  hřiště  u  MŠ  Mánesova.  Ve 
spolupráci s oblastním spolkem Českého 
červeného  kříže  Kroměříž  byl  od  dubna 
tohoto  roku  na  hřišti  zahájen  program 
„Dopraváček“. Tento program určený dě-

tem mateřských škol Kroměříže je hravě 
vzdělávacím  pořadem  zaměřeným  na 
dopravní  výchovu  a  bezpečné  chování 
v  dopravě.  Předškoláčci  se  seznamu-

jí  se  základními  dopravními  značkami, 
pravidly a předpisy. V rámci jednotlivých 

aktivit rozvíjejí své znalosti a dovednosti 
k bezpečnému chování v dopravě,  jízdy 
podle  pravidel  a  k  bezpečnému  pohybu 

na přechodu a v jeho okolí. Mobilní hřiště 
umožňuje i všem dětem si své dovednos-

ti přímo prakticky odzkoušet, a  to  jízdou 
na koloběžkách. Program se pro  letošní 
školní rok blíží ke svému konci. Věříme, 
že  s  příchodem  nového  školního  roku 
se  opět  budou  instruktoři  a  lektoři  ČČK 
Kroměříž  opět  setkávat  se  šikovnými 
předškoláky  mateřských  škol  Kroměříže 
na  mobilním  dopravním  hřišti  v  progra-

mu „Dopraváček“. Děkujeme mateřským 
školkám  a  Městu  Kroměříž  za  krásnou 
spolupráci a těšíme se na pokračování.

Ing. Hana Komínková, 
OS ČČK Kroměříž 

Program „DOPRAVÁČEK“ a mobilní 
dětské dopravní hřiště v Kroměříži

Edukační pexeso
Krizové situace nám dnes a denně při-
pomínají  důležitost  první  pomoci.  Zá-

klady  první  pomoci  je  vhodné  přiblížit 
dětem již v raném věku, ideálně formou 
hry. Ačkoliv se Evropa nachází ve slo-

žité  situaci,  nesmí  se  na  tuto  zásadu 
zapomínat, Český červený kříž proto na 
základě této myšlenky vydal sadu pexe-

sa s motivy první pomoci, která obsahu-

je pojmy v českém i ukrajinském jazyce.
Dne 7.7.2022 jsme vybraným ukrajin-

ským rodinám předali první várku této 
edukační  pomůcky.  V  následujících 
týdnech plánujeme obdarovat  i další 
rodiny. Věříme, že navzdory nepřízni-
vým podmínkám je proces vzdělává-

ní nedílnou součástí dětských životů 
a neměl by se proto zanedbávat.

Ing. Michaela Sládková, 
garant pro výuku PP OS ČČK Karlovy Vary

Po  loňské  poněkud  omezené  přehlídce 
úlovků  Vojenských  lesů  a  statků  ČR,  s. 
p.,  divize  Karlovy  vary  jsme  si  přáli,  aby 
covid  někam  zalezl  a  příští  rok  „Parohy“ 
opět  propukly  v  plné  kráse,  pokud  mož-

no  i  za naší asistence. Přání se vyplnilo, 
covid zalezl (kéž by natrvalo), a přehlídka 
25.6.2022 proběhla. Jak je již dobrým zvy-

kem a tradicí, s Freddym jsme byli u toho. 
Letos  jsme  již  měli  díky  péči  organizáto-

ra  vlastní přístřešek na našem oblíbeném 
místě u vstupu do areálu, tudíž úderem de-

sáté hodiny jsme byli připraveni poskytovat 
neodkladnou  předlékařskou  první  pomoc, 
propagační materiály ČČK, páchat „drobná 

poranění“ dětským zájemcům a za Freddie-

ho neocenitelné pomoci i nacvičovat KPR. 
Jako vždy byla k dispozici  nádobka ploché-

ho tvaru s desinfekcí podávanou per os pro 
zadýchané pány a zimomřivé dámy.

Počasí  k  nám  bylo  přívětivé,  tropická  ve-

dra předchozích dní byla nahrazena polo-

jasnou oblohou,  teploty byly  ideální, nikdo 
tedy neutrpěl úpal ani úžeh, a tak jediným 
zraněním,  které  jsme  ošetřili,  bylo  odřené 
kolínko jedné malé slečny.
Věřme  tedy,  že  i napřesrok bude vše  tak, 
jak má být, a potkáme se na dalších akcích.

Lesu, lovu, myslivosti a ČČK ZDAR!
Ing. František Wolf, 

předseda DR OS ČČK K. Vary

Přehlídka trofejí s Freddym 2022
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Brzy to budou  již  tři měsíce od propuknu-

tí  války na Ukrajině. Tato  situace zasáhla 
celou Evropu, od prvního dne  invaze  lidé 
přispívají  penězi  i  potřebnými  věcmi,  stá-

ty  pomáhají  ukrajinské  vojsko  zásobovat 
zbraněmi a poskytují uprchlíkům bezpečné 
místo a nutné potřeby. Česká republika se 
zapojila  do  pomoci  Ukrajině  intenzivním 
způsobem  a  stále  nepolevuje.  OS  ČČK 
Karlovy  Vary  od  samého  počátku  vyhro-

cení konfliktu vede databázi dobrovolníků, 
zajišťuje  zázemí  i  nutný  nábytek  včetně 
lůžek a lůžkovin a nabízí služby ošacova-

cího  střediska.  Stále  probíhá  spolupráce 
s organizacemi  i dobrovolníky s cílem za-

jištění základních potřeb uprchlíků, kteří se 
nacházejí  na  území  Karlovarského  kraje. 
V minulých  týdnech  jsme  také  zorganizo-

vali sbírku zdravotnického materiálu a ná-

slednou dopravu do centrály v Praze, dále 
jsme  poskytli  dopravu  balíků  oblečení  do 
místa  pobytu  předem  kontaktovaných  ro-

din a pořádali výtvarné workshopy pro děti 
i dospělé. 
Jedním z hlavních cílů pro nás bylo nale-

zení způsobu, jak pro válkou zasažené ro-

diny, které se nacházejí v našem regionu, 
opatřit prostředky, které budou moci využít 
cíleně  a  efektivně,  ale  zároveň  jim  bude 
ponechána  svoboda  výběru.  Tato  pomoc 
se odráží  od definice  svobody  jako mož-

nosti  výběru  a  svobodného  rozhodování. 
Každá rodina má své vlastní individualizo-

vané potřeby a preference, které si nejlépe 
dokáže  naplnit  sama.  Na  základě  těchto 
myšlenek jsme rodinám opatřili a darovali 
poukazy na nákup léčiv, dioptrických brýlí, 
obuvi a dalších individuálních potřeb. 
Poslední  týden  jsme  se  za  finanční  pod-

pory  zaměstnanců  a  vedení  firmy  WITTE 
Nejdek s.r.o. zaměřili na obstarání školních 
pomůcek, výtvarných potřeb apod. pro děti 
z ukrajinských  rodin. Uvědomujeme si,  že 
ačkoliv je situace těžká pro každého, koho 

se válka dotkla, pro děti je přizpůsobení no-

vým okolnostem často psychicky náročněj-
ší. Nerozumí situaci ani svým novým spo-

lužákům a sousedům, těžce se seznamují 
s  novým  prostředím  i  odlišnější  kulturou. 
Proto  je  jedním  z  našich  aktuálních  cílů 
usnadnění procesu socializace ve školním 
prostředí i v životě mimo lavice prostřednic-

tvím psychické a materiální podpory. Věří-
me, že společnými silami dokážeme snížit 
dopad na dětskou psychiku na minimum.

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

Pomoc ukrajinským dětem

Do Písku se na regionální (krajské) kolo vy-

daly z 1. stupně školy z Českých Budějovic, 
Měšice  v  Táboře,  Vacova  na  Prachaticku, 
Loučovic  na  Českokrumlovsku  a  Blatné 
a nechyběl ani domácí z Písku. V katego-

rii  2.  stupně  pak  soutěžily  školy  z  Brloha 
u  Českého  Krumlova,  Českých  Budějovic, 
Čestic na Strakonicku a Veselí nad Lužnicí. 
Mimo školy  se  zapojili  do  soutěže mládež 
z  místních  skupin  Oblastního  spolku  Čes-

kého červeného kříže z Písku a z Prachatic.

Žáci měly za úkol ošetřit masivní krvácení 
způsobené  špatnou  manipulací  s  motoro-

vou pilou, hřebík v noze, poradit si s pádem 
cyklisty při sjezdu z kopce, pomoci při auto-

nehodě nebo pro ně byl připraven figurant, 
který experimentoval s alkoholem a zůstal 
mu střep v dlani. Dále žáci předvedly,  jak 
zvládají obvazovou techniku a přenos zra-

něného.  Kromě  soutěžních  disciplín  byla 
pro  soutěžní  družstva  připravena  stanovi-

ště pod vedením hasičského záchranného 
sboru Písek a po ukončení všech stanovišť 
byla připravena horolezecká stěna, pod ve-

dením zkušených lektorů z LezeTop Písek.
Celá  soutěž  se  odehrávala  na  krásném 
místě v píseckých horách u Chaty Živec. 
Tuto  lokalitu  jsme vybrali  právě proto,  že 
se s těmito zraněnými mohou setkat napří-
klad ve svém volném čase. A i když doba 
covidová  přerušila  danou  soutěž  na  dva 
roky, musíme  říci, že se děti opět nebály 
a  šly  přímo  do  akce  a  v  dané  situaci  se 
zachovaly, jak nejlépe mohly.
Na  konec  bych  ráda  poděkovala  všem 
učitelkám, které se dětem ve volném čase 
věnují a učí  je první pomoc a dále děku-

jeme  dobrovolníkům,  studentům  se  SZŠ 
Písek, hasičům města Písek a Dobrovol-
ným hasičům města Písek, registrovaným 
rozhodčím a firmě Lezotop za pomoc při 
realizace celé akce.

Konečné výsledky:
I. STUPeŇ
1.  ZŠ Cesta Písek – 375 bodů,
2.  ZŠ Vl. Rady České Budějovice  

– 357 bodů,
3.  ZŠ Měšice – 356 bodů,
4.  ZŠ Vacov – 337 bodů,
5.  ZŠ J.A. Komenského Blatná  

– 311 bodů,
6.  ZŠ Loučovice – 301 bodů.

II. STUPeŇ
1.  MS ČČK Písek – 653 bodů,
2.  ZŠ Jírovcova České Budějovice  

– 594 bodů,
3.  ZŠ Čestice – 591 bodů,
4.  Oblastní spolek Prachatice – 566 bodů,
5.  ZŠ Brloh – 563 bodů,
6.  ZŠ Veselí nad Lužnicí – 542 bodů.

Mgr. Petra Vítková,  
ředitelka Ú OS ČČK Písek

Regionální kolo Soutěže mladých 
zdravotníků v Jihočeském kraji

Pozdrav 
z Kanárských 
ostrovů
MS  ČČK  I.  P.  Pavlova  Karlovy  Vary 
posílá  pozdrav  z  výměnného  pobytu 
z  Kanárských  ostrovů.  Členové  MS 
ČČK se zúčastnili  kurzu první pomo-

ci topícím se osobám, který realizoval 
Cruz Roja Española.

Daniel Sládek, 
MS ČČK I. P. Pavlova Karlovy Vary


