
Letošní rok je rokem 160. výročí ustavení – 
dnešní terminologií – Mezinárodního hnutí 
Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 
Dne 9. února 1863 byla v Ženevě ustavena 
pětičlenná komise k realizaci návrhů 
Henri Jeana Dunanta z knihy Vzpomínka 
na Solferino na založení pomocných 
společností věnujících se v čase války 
ošetřování raněných v poli bez ohledu na 
jejich příslušnost k bojujícím stranám a na 
vytvoření mezinárodněprávního základu 
pro tuto činnost. 

Poprvé se tento „Výbor pěti“ sešel 17. února 
a zahájil tak cestu vedoucí k mezinárodní 
konferenci konané v říjnu 1863, která – 
účastí vládních delegací tehdejších 16 
evropských států – znamenala svými 
rezolucemi z 29. října 1863 mezinárodní 
uznání této původně soukromé snahy pěti 
Ženevanů. Tato ustavující konference byla 
předobrazem dnešních mezinárodních 
konferencí Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce složených jak ze zástupců všech 
složek Hnutí ČK&ČP (Mezinárodní výbor, 
národní společnosti a jejich Mezinárodní 
federace), tak z delegací vlád – smluvních 
stran Ženevských úmluv. Hnutí ČK&ČP 
tak bylo založeno a podnes je řízeno 
společným projevem vůle těch, kteří se 
dobrovolně chtějí na jeho činnosti podílet, 
a členů mezinárodního společenství.

Kdo byli oni Ženevané, kteří dali vzniknout 
Mezinárodnímu výboru Červeného kříže 
(do r. 1875 Mezinárodní výbor pro pomoc 
raněným vojákům), jako zakládající složce 
našeho Hnutí? Připomeňme, že se jednalo 
o dva lékaře (Louis Appia a Théodore 
Maunoir), právníka (Gustave Moynier), 
vojáka (generál Henri Guillaume Dufour) 
a jednoho obchodníka, ale hlavně snílka, 
kterým byl právě Henri Jean Dunant, 
iniciátor celé myšlenky. 

Toto složení nebylo náhodné a ukazuje na 
to, co pro Červený kříž platí dosud – není 

čistě organizací zdravotníků, ačkoli péče 
o zdraví člověka je jeho posláním, ani 
právníků, byť humanitární právo je právě 
základem pro jeho činnost a ochranu 
trpících, nikoli vojáků, ač s armádami 
a ozbrojenými skupinami úzce spolupracuje, 
aby bylo péče a ochrany dosaženo, a také 
nesdružuje jen snílky, i když mnohé jeho 
snahy se jako čirý idealismus mohou 

zpočátku jevit. Je však organizací, která 
potřebuje všechny zmíněné odbornosti 
a lidské vlastnosti a ještě mnohé další, aby 
její členové a zaměstnanci sdružili své síly, 
znalosti a prostředky k uskutečnění našeho 
poslání chránit lidské zdraví a důstojnost.

Máme za sebou 160 let práce pro druhé, 
často ve velice náročných podmínkách, 
v nichž je třeba pomáhat těm, jejichž tělesné 
či duševní zdraví, integrita jejich rodin 
a dokonce život ohrožují nepokoje, války, 
katastrofy, sociální tíseň a jiné strázně, těm, 
kteří mnohdy nikdo jiný pomoci nemůže 
nebo nechce. 

Na počátku stálo pět nadšenců – dnes 
má Mezinárodní hnutí ČK&ČP v te-

rénu přes 16 milionů aktivních členů, 
zaměstnanců a dobrovolníků a ročně tvoří 
příjemci jeho pomoci a služeb půl miliardy 
lidí světa. Díky celosvětovosti své sítě 
dokáže pomoc přinést velmi rychle – vždyť 
první mezinárodní pomoc z ČR předal 
na Ukrajině pouhých pět dní od počátku 
loňské ruské invaze Český červený kříž. 
I tato válka, která je bohužel jednou ze 

stovky ozbrojených konfliktů dnes ve světě 
vedených, ukazuje funkčnost Červeného 
kříže a principů humanitárního práva – 
i přes excesy jsou ošetřování ranění vojáci 
i civilisté, bráni váleční zajatci či předávány 
zprávy rozděleným rodinám…

Po celých 160 let hledáme a nacházíme 
ty, kteří ochotně přikládají další kameny 
na stavby humanity, pomyslný most 
lidskosti, po němž do bezpečí převádíme 
ty ohrožené. Tento most nebude zcela 
hotov patrně nikdy, ale účast na jeho 
stavbě je krásným zážitkem a současně 
výzvou pro všechny ty, kteří by nám s ní 
mohli pomoci.

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK
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V loňském roce se plných deset měsíců 
Český červený kříž věnoval poskytování 
pomoci obětem rusko-ukrajinské války – 
jak přímo na Ukrajině, tak na území ČR.
Doménou naší zahraniční pomoci byla 
a je podpora dostupnosti zdravotní péče 
– cíleně podle potřeb zjištěných v terénu 
podporujeme týmy Ukrajinského červe-
ného kříže zajišťující nezbytnou zdravotní 
péči v terénu nebo odsun raněných a ne-
mocných do bezpečí i vybrané nemocnice 
– např. v Mykolajivu. Poskytli jsme týmům 
ČK také prostředky komunikace a osobní 
ochrany. To je vzhledem k ohromnému 
nárůstu počtu raněných a nemocných 
a současně kritickému nedostatku materi-
álu a přístrojů nezbytného k jejich ošetře-
ní a léčbě zcela zásadní a prvořadá věc: 
předstupněm k poskytnutí jakékoli další 
pomoci je právě pomoc zdravotnická.
Do února 2022 tak Český červený kříž 
uskutečnil 13 misí, při nichž na Ukra-
jině předal zdravotnický materiál, pří-
stroje a zdravotnická vozidla v hodnotě  
102,6 mil. Kč. 

Naše pomoc se zintenzivnila po únoru 
2022 a za 10 měsíců roku 2022 Český 
červený kříž:
• uskutečnil dalších 43 misí se zdra-

votnickou pomocí – první na Ukrajinu 
dojela již 1. března,    

• hodnota materiální pomoci činí  
121,4 milionů Kč,

• hmotnost materiální pomoci činí 416,1 tun.

Celkově na Ukrajině již jezdí 45 námi do-
daných vozidel (a několik elektrokolobě-

14.410. Tolik členů, členek, dobrovolnic 
a dobrovolníků měl Český červený kříž 
na konci roku 2021*. Troufám si říct, že 
po dalším masivním nasazení v reakci 
na válku na Ukrajině, je toto číslo ještě 
větší. (Přesná čísla za rok 2022 v době, 
kdy píšu tento úvodník ještě nemáme, ale 
o dotazníku o činnosti až někdy příště.)

Na toto číslo jsem narazil během svých 
příprav na výběrové řízení na pozici 
ředitele Úřadu ČČK, které se konalo v létě 
2022. A mile mne překvapilo. 14.410 lidí, 
zkušeností, energie, příběhů. A hlavně  
14.410 zdrojů nápadů a ochoty pomáhat!  
14.410 lidem záleží na tom, aby se lidé 
kolem nás – a někdy i ti, kteří se trápí daleko 
od našich klidných domovů – měli lépe. 

Sám jsem v té době byl jedním z toho 
velikého čísla – od roku 2018 jsem 
působil jako dobrovolník ČČK a stal jsem 
se také členem místní skupiny. Vědomí, 
jak velkého a významného organizmu 
jsem malinkou součástí, mne naplňovalo 
– a naplňuje – pocitem hrdosti a radosti. 

Když jsem byl panem prezidentem 
Markem Juklem, se souhlasem Výkonné 

rady ČČK, jmenován do pozice ředitele 
Úřadu ČČK, k pocitu hrdosti se rychle 
přidaly vděčnost, pokora a odpovědnost. 

Jsem vděčný za možnost přidat formálně 
ruku k dílu, které budovali a budují 
generace dobrovolníků a zaměstnanců. 
Díky jejich – vaší – píli je Český červený 
kříž funkční, užitečnou a nezastupitelnou 
součástí naší společnosti. A to jak 
v dobách klidných, tak i těch náročných, 
jak dnes a denně dokazujete v boji proti 
covidu-19, v reakcích na živelní pohromy 
a v současné době hlavně v reakci na 
válku, která se znovu přiblížila k našim 
domovům. Šance dál rozvíjet Úřad ČČK 
a jeho prostřednictvím pomoct národní 
společnosti a oblastním spolkům naplnit 
svá poslání, ambice a snad v některých 
případech i sny – to je příležitost, která se 
nenaskytuje moc často a kterou doslova 
nešlo odmítnout.

Zároveň jsem jí ale přijmul s velkou 
pokorou a pocitem odpovědnosti. Vidím, 
jak naši energii odsává neutichající 
nasazení. Všímám si místa, kde to „drhne“ 
a kde naopak, necháváme nevyužité 
příležitosti, buď z nedostatku sil nebo 

pozornosti. To vše je pochopitelné, no je 
také mým úkolem – a úkolem Úřadu ČČK 
pod mým vedením – příležitosti objevovat 
a nabízet do spolků, zlepšovat vzájemnou 
komunikaci a spolupráci a ulehčovat vždy 
a vše, co ulehčit lze. Díky tomu budeme 
mít všichni víc možností, nápadů a času 
věnovat se tomu, proč v Červeném kříži 
jsme – pomáhat druhým. 

Po prvních týdnech mne naplnil ještě 
jeden silný pocit: naděje. Dostávám díky 
vám nové a nové nápady. A také nové 
a nové příležitosti ke zlepšení, nebo 
výzvy, ale vždy s vírou, že se povede je 
vyřešit. Voláte po lepší komunikaci. Po 
dalších prostředcích. Určitě máte spoustu 
nápadů, jak můžeme Český červený kříž 
posunout dál. Prosím, neváhejte se o ně 
se mnou podělit, stejně jako o své starosti 
nebo problémy. 

Je zvykem napsat nebo říct, že máme za 
sebou náročné období. Nebo před sebou. 
To pro nás už tři roky neplatí. Žijeme jedno 
náročné období. Jsem přesvědčen, že jej 
spolu zvládneme.  Mám pro tuto naději 
minimálně 14.410 důvodů. 

Mgr. Karol Čukan, ředitel Úřadu ČČK
*Zdroj: cervenykriz.eu

14.410 důvodů k naději

AKTUALITY - InformAce

naše pomoc na Ukrajině slouží

Bilance 2022: ČČK a válka na Ukrajině = 400 t zdravotnické pomoci
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tkání byla předána nejvyšší vyznamenání 
ČČK dárcům krve – plakety Donum san-

guinis – donum vitae neboli Dar krve - dar 

života. Dárcům krve poděkovali za jejich 
humanitární čin prezident Českého červe-
ného kříže Marek Jukl, Věra Kovářová, I. 
místopředsedkyně Poslanecké sněmovny 
PČR, a Vít Řeháček, předseda Národní 
transfúzní komise MZ a místopředseda 
Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS 
JEP. Na setkání bylo pozváno 143 dárců. 
Celkový počet plaket udělených v ČR tak 
letos dosáhl čísla 886.

Kamiony Coca-Cola přivezly 
kouzlo svátků do desítek českých 
a slovenských měst a podpořily 
také dobrou věc

Společnost Coca-Cola realizovala vánoční 
kampaň se sloganem The magic is giving. 
Její součástí byl i návrat ikonických kami-
onů. Ty přivezly kromě atmosféry Vánoc 

do desítek měst také akci Kouzlo darovat 
v rámci které se spojila společnost Coca-
Cola s Českým a Slovenským červeným 
křížem, aby pomohla lidem v nouzi či pod-
pořila projekty zaměřené na sociální ob-
last. V případě ČČK šla vybraná částka na 
podporu projektu HelpTrans, který pomáhá 
se zajištěním mobility stovkám klientů. 

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK

žek), zajistili jsme také transport raněných 
a nemocných z Ukrajiny k ošetření v ČR či 
jiné evropské zemi v rámci programu ME-
DEVAC Ministerstva vnitra.

na našem území se ČČK od prvních týd-
nů po 24. únoru 2022 zapojil do pomoci 
ukrajinským uprchlíkům a působil v cent-
rech pomoci (KACPU a ACP), zajištoval 
ošetřovny, materiální pomoc, ošacení, 
stravu, hygienické potřeby, předávání in-
formací, psychosociální pomoc, pátrací 
službu, adaptační programy, kurzy čes-
kého jazyka, infolinky, pro děti pořádal 
kroužky první pomoci rekondiční a pří-
městské pobyty a vydal pro děti desítku 
titulů v ukrajinštině, resp. dvojjazyčně.
• do pomoci zapojil 1.342 dobrovolníků 

a zaměstnanců,
• pomoc poskytl celkem 323.040 osobám,
• materiální pomoc poskytl v objemu 

1.011 palet = 460 tun,na pomoc vyna-
ložil 87,6 milionů Kč.

Naše pomoc je součástí rozsáhlé huma-
nitární operace mezinárodního hnutí 
ČK&ČP – zasahuje Mezinárodní výbor ČK, 
na pět desítek národních společností ČK 
i Mezinárodní federace společností ČK&ČP: 
• v terénu pomáhá 96.000 dobrovolníků 

a zaměstnanců ČK&ČP,
• pomoc byla poskytnuta 26,3 milionu 

válkou ohrožených lidí, z toho 11,7 mil. 
osobám byla poskytnuta základní pomoc 
(ubytování, jídlo, hygienické potřeby, …), 
1 mil. lidem byla poskytnuta zdravotnická 
pomoc a péče, 10,3 mil. lidí je odkázá-
no na pitnou vodu zajištěnou Červeným 
křížem, 230 tisícům byla poskytnuta 
ochrana (pátrání po nezvěstných, pomoc 
nedoprovázeným dětem, návštěvy a po-
moc osob zbavených svobody – váleční 
zajatci a internovaní civilisté, …).

Na pomoc nemocným v Sýrii  
nezapomínáme! 

Ozbrojený konflikt v Sýrii bohužel stále 
trvá a s tím i nízká dostupnost zdravot-
ní péče. Naše pomoc i pomoc ostatních 
složek Mezinárodního hnutí ČK&ČP proto 
stále pokračuje, aby mírnila lidské utrpe-
ní přímo v místě jeho vzniku, což je jeden 
z důležitých principů pomoci Červeného 
kříže všude na světě. 14. 12. 2022 byla 
v Damašku předána další pomoc, která 
navazuje na zásilky předchozí, s nimiž 
ČČK započal již v roce 2016 a pravidelně 
v nich pokračuje. Poskytli jsme na pod-
poru zdravotní péče pomoc již za 48 mil. 
Kč. Předmětem pomoc jsou tentokrát dva 

operační stoly, z toho jeden speciálně pro 
neurochirurgii, operační lampy a také dva 
anesteziologické přístroje. Celková hod-
nota této pomoci činí 4,0 miliony Kč. I nyní 
jsme tyto komodity vytipovali ve spolu-
práci s naší sesterskou organizací v Sýrii 
– Syrským arabským červeným půlměsí-
cem, který na celém území Sýrie posky-
tuje i díky naši pomoci zdravotní péči těm, 
kteří ji potřebují, bez rozdílu. Děkovné 
uznání za dlouhodobou podporu obdržela 
paní velvyslankyně Eva Filipi.

Plakety Dar krve – dar života 
předány

26. listopadu 2022 se v Profesním domě 
(známém též jako Malostranský palác) 
v Praze konalo již deváté setkání výjimeč-
ných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných 
darů krve nebo její složky. Na tomto se-

TeLeGrAfIcKY Ze SVĚTA ČerVenÉHo KŘÍŽe

 20.01.2023-rusko: Dvoudenní návště-
vu Moskvy ukončila prezidentka MVČK 
M. Spoljaric Egger. Zdůraznila nutnost 
dodržování mezinárodního humanitární-
ho práva a diskutovala další humanit. 
otázky rusko-ukrajinské války, i otázky 
dalších válečných oblastí jako Sýrie, Sa-
hel a Africký roh, kam odcestuje po této 

návštěvě. Jednala se S. Lavrovem (min. 
zahr. věcí), genplk. A. Fominem (nám. 
min. obrany), ombudsmankou T. Moskal-
kovou a též s prezidentem Ruského ČK 
P. Savčukem. Jednou z priorit MVČK je 
lidské zacházení s válečnými zajatci 
a možnost jejich pravidelných, neomeze-
ných a opakovaných návštěv. I přes po-

krok stále nebyli navštíveni všichni zajat-
ci. V sázce jsou životy na obou stranách 
tohoto mezinárodního ozbrojeného kon-
fliktu, uvedla prezidentka MVČK. Ná-
vštěva navazuje na prosincovou návště-
vu na Ukrajině. Dvoustranný důvěrný 
dialog se všemi bojujícími stranami je pro 
prosazování dodržování MHP zásadní.
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 13.01.2023-Svět: právě před 30 lety 
byla k podpisu otevřena Úmluva o zá-
kazu vývoje, výroby, hromadění zásob 
a použití chemických zbraní a jejich 
zničení. Tato úmluva doplnila Ženevský 
protokol o zákazu chemických a bakte-
riologických zbraní (1925), který zaka-
zoval pouze jejich použití. Dnes má 
Úmluva z roku 1993 již 193 smluvních 
stran, váže tedy prakticky všechny stá-
ty světa.

 11.01.2023-rusko/Ukrajina: Dnes 
u příležitosti rozhovorů o výměnách vá-
lečných zajatců spolu jednali ukrajinský 
a ruský ombudsman. Shodli se na dal-
ším posílení role Mezinárodního výbo-
ru Červeného kříže (ICRC) při návště-
vách osob zbavených svobody v sou-
vislosti s válkou – jde o válečné zajatce 
a internované civilisty.

 08.01.2023-Sýrie: Zdravotní systém 
bývá jednou z prvních obětí válek. Sy-
řané se už více než dekádu potýkají 
s nedostupností zdravotní péče. Zdra-
votní centrum Syrského ČP v Aleppu 
na svých 9 klinikách poskytne zdrav. 
péči 7.500 lidem měsíčně. Na vybavení 
zdrav. zařízení Syrského ČP se dlou-
hodobě podílí i ČČK.

 05.01.2023-Sýrie: Války a krize zasa-
hují mentální zdraví lidí, zvláště dětí. 
Právě pro děti pořádá Syrský ČP zá-
bavní aktivity s cílem vybavit je doved-
nostmi potřebnými pro vypořádání se 
se svými pocity a vytváření vztahů. Děti 
se stanou odolnějšími proti násilí, za-
nedbání nebo zneužití.

 02.01.2023-Sýrie: V guvernorátu Swei-
da (JZ Sýrie) doručil Syrský ČP za po-
slední čtvrtletí r. 2022 39.000 potravino-
vých balíků, 81.330 balení arašídového 
másla pro děti, které poskytl UNHCR, 
dále 150 školních tašek a 1.595 balení 
plen pro seniory.

 30.12.2022-Ukrajina: Jeden z progra-
mů MVČK provozovaných v krizových 
oblastech se jmenuje „Peníze pro pří-
střeší“. Znamená finanční podporu 
těm, kterým válka poškodila obydlí, aby 
si je mohli opravit. Aktuálně školí MVČK 

v Kyjevě dobrovolníky, kteří budou ten-
to program v terénu realizovat. Dozví 
se, jak se poškozené domy dají opravit, 
jak určit rozsah poškození a výši po-
třebné finanční částky na opravu. Pro-
blémem oblastí zasažených boji je vel-
ké množství nevybuchlé munice, která 
ohrožuje civilisty. Může jít jak o opuště-
nou munici, tak také o miny, nevybuch-
lé pumy, granáty apod. V Summách 
zahájil MVČK kurz pro pracovníky 
ukrajinské civilní obrany zaměřený na 
dekontaminaci oblastí od nebezpečné 
munice.

 27.12.2022-Ukrajina: Mezinárodní 
ozbrojený konflikt na Ukrajině za sebou 
zanechává velké utrpení, smrt a zkázu. 
Životní podmínky jsou silně ztíženy 
útoky na elektrárny a rozvody elektři-
ny. Týmy Červeného kříže pracují ne-
přetržitě a pomáhají: statistika říká, že 
za letošek jsme pomohli 26,3 milionům 
lidí na Ukrajině a uprchlíkům před touto 
válkou. Budeme pomáhat i nadále!
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 26.12.2022-Ženeva: MF ČK&ČP dopl-
ňuje svou databázi smluv, zákonů 
a dalších norem mezinárodního práva 
reakce na katastrofy. Tato obsáhlá da-
tabáze je k dispozici na disasterlaw.ifrc.
org/disaster-law-database.

 25.12.2022-Ukrajina: Pro personál 
Červeného kříže je důležitá mobilita. 
Proto např. ČČK dodal již Ukrajinské-
mu ČK již 45 sanitek a jiných vozidel. 
Ale v terénu může posloužit i jízdní kolo 
s přívěsným vozíkem – právě taková 
získali dobrovolníci v Sumách (hlavní 
město Sumské oblasti na SV Ukrajiny) 
- dodal jim je MVČK. Pro zajímavost – 
ČČK poskytl ukrajinským kolegům za 
stejným účelem 10 elektrokoloběžek.

 24.12.2022-Ukrajina: Na pitnou vodu 
dodávanou MVČK je odkázáno kolem 
40 milionů lidí v oblastech, kde se boju-
je. I na Ukrajině pomáhá MVČK s opra-
vami vodovodních systémů a zajiště-
ním bezpečné pitné vody (zařízení do 
úpravu pitné vody dodává na Ukrajinu 
i ČČK). Například včera předal MVČK 
charkovské společnosti Vodokanal 25 
tisícilitrových nádrží na pitnou vodu, 
které se uplatní v místech nouzového 
ubytování a na místech, kde se lidé 
ohřívají během zimy.

 23.12.2022-Sýrie: Syrský ČP za listo-
pad rozdělil ve venkovských oblastech 
Rakky potravinové balíky a arašídové 
másto 12.500 rodinám, za podpory 
Světového potravinového programu. 
Pomoc Hnutí ČK&ČP – včetně ČČK – 
v Sýrii stále trvá...

 21.12.2022-Ukrajina/Ženeva: Budova 
mise MVČK v Doněcku byla v pondělí 
večer zasažena ostřelováním, které 
poškodilo budovu a několik vozidel. Ni-
kdo z personálu MVČK nebyl zraněn. 
Jde o třetí incident v posledním týdnu 
– v neděli byla – opět v Doněcku - za-
sažena nemocnice podporovaná 
MVČK - zde bohužel zemřeli dva paci-
enti a několik bylo zraněno. A 15.12. 
nedaleko budovy Ukrajinského ČK 
v Chersonu explodovala střela a smr-
telně zranila příslušnici týmu UkČK. 
MVČK důrazně odsuzuje tyto dopady 
vojenských operací a vyzývá k respek-
tování humanitárního prostoru nezbyt-
ného pro neutrální a nestranné pomoc-
né akce ve prospěch obětí rusko-ukra-
jinského ozbrojeného konfliktu. MVČK 
zdůraznil, že tyto incidenty demonstrují 
negativní dopady používání těžkých 
výbušných zbraní v osídlených oblas-
tech, na které upozorňuje. MVČK je ve 
stálém dialogu s bojujícími stranami 
a připomíná jim jejich povinnosti dle 
mezinárodního humanitárního práva, 
zejména povinnost všech opatření 
k zabránění poškození civilistů, civil-
ních objektů, zdravotnických jednotek 
a jejich personálu.

 21.12.2022-Jemen/S.Arábie: Jen v le-
tošním roce navštívil MVČK v detenč-
ních zařízeních v Jemenu a Saudské 
Arábii 3.400 osob, které jsou zde zadr-
žovány v souvislosti s válkou v Jeme-
nu. Návštěvy umožňují zjistit, v jakých 
podmínkách jsou tito lidé drženi, a také 
předávat zprávy mezi zadržovanými 
a jejich rodinami. Od roku 2019 také 
MVČK zajistil propuštění a přesun více 
než 1.500 zadržovaných osob.

 20.12.2022-Arménie: MVČK, jako ne-
utrální zprostředkovatel, zajistil trans-
port raněné osoby, která potřebovala 
naléhavou lékařskou pomoc, po strate-
gické silnici přes Lačin z N. Karabachu 
do Arménie. Tyto služby poskytuje 
MVČK i přes frontové linie po celém 
světě, vždy se souhlasem transporto-
vaného a po dohodě se znepřátelený-
mi stranami.

 16.12.2022-etiopie: Křehké příměří 
umožnilo MVČK opět přístup do oblasti 
Tigray. Měsíce konfliktu zde způsobily 
těžké škody – nemocnice jsou poško-
zeny nebo zcela zničeny, nejsou léky, 
sami zdravotníci hladoví, k dispozici 
není žádná záchranná služba, není zá-
kladní vybavení ani léčiva pro porody 
apod. Včera se MVČK podařilo dopravit 
do oblasti první velký konvoj 16 
kamionů s 200 tunami léků, zdrav. 
potřeb a potravin pro zdravotnická 
zařízení ve středu a na severozápadě 
Tigray. MVČK zintenzivňuje své úsilí 
a s Etiopským ČK zahájil podporu 27 
nemocnic a zdrav. středisek nezbytnými 
zdravotnickými potřebami pro první 
pomoc a operace, potravinami, vodou 
a hygienickými soupravami.

 15.12.2022-Libye: MVČK otevřel 
v Bengází centrum pro fyzickou rehabi-
litaci. Má kapacitu 30 lůžek, je vybave-
no vlastním zdrojem elektřiny a umož-
ňuje také ubytovat pacienty i z velmi 
vzdálených oblastí.

https://disasterlaw.ifrc.org/disaster-law-database/
https://disasterlaw.ifrc.org/disaster-law-database/
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oKÉnKo do doL BUKoVAnY

Posláním Dětské odborné léčebny CH. G. 
Masarykové v  Bukovanech je pomáhat 
nemocným dětem. Jako každé podobné 
neziskové zařízení si velice vážíme každé 
pomoci, která přispěje k radosti těm nej-
menším. Při několika týdenním léčebném 
pobytu je důležitá každá pomoc či věc, kte-

rá je potěší a zpříjemní jejich pobyt. Proto 
bychom chtěli touto cestou našim dárcům 
velice poděkovat za jejich pomoc věcnou 
i finanční, které si opravdu velice vážíme.

Spolupráce mezi DOL  
Bukovany a Věznicí Příbram
Již vícekrát jsme Vás informovali ohledně 
letité spolupráce mezi našimi zařízeními. 
Právě Věznice Příbram je partnerem, kte-
rý umí dětem na léčení udělat radost i čas 
pobytu zpříjemnit. Nejenom že pro ně ka-
ždoročně připravuje celodenní akce se 
soutěžemi, z ukázkami výcviku služebních 
psů, výzbroje i výstroje pracovníků vězeň-
ské služby, ale také díky paní vychovatel-
ce odsouzení šijí pro děti látkové mazlíčky, 

které děti dostávají při nástupu na léčení, 
aby je potěšily a pobyt všem co nejvíce 
zpříjemnily. Odsouzení nám také pomá-
hají s pracemi, o které je naše zařízení 
požádá.  Děkujeme za spolupráci všem 
zaměstnancům i vedení Věznice Příbram.

Ptačí a hmyzí ráj

Představujeme Vám budky, krmítka i hmy-
zí domky, které pro naše edukační účely 
vyrobily odsouzení z Věznice Příbram.

Dětská odborná léčebna CH. G. Masarykové

 10.12.2022-Ukrajina: Prezidentka MVČK 

Spoljaric-Egger v rámci 4denní mise po 
Ukrajině navštívila mj. Cherson, Oděsu 
a Mykolajev. Jednala s ministrem za-
hraničí Kulebou, vedoucím prezident-
ské kanceláře Jermakem a dalšími 
státními představiteli o činnosti MVČK 
ve prospěch obětí války a setkala se 
samozřejmě i se zástupci Ukrajinského 
ČK. Dnes se v Kyjevě setkala také s ro-
dinami válečných zajatců a internova-
ných civilistů. Ohledně probíhajících 
návštěv zajatců paní prezidentka řekla, 
že MVČK neustane ve svém úsilí, do-
kud nebude mít přístup ke všem.

 08.12.2022-Ženeva/rusko/Ukrajina: 
MVČK hlásí pozitivní posun v otázce 
návštěv válečných zajatců, a to na 
obou stranách – minulý týden to byla 
jedna dvoudenní návštěva ukrajinských 
vál. zajatců, další tento týden. Ve 
stejném období proběhly návštěvy 
ruských válečných zajatců. Do konce 
měsíce je dohodnuto více návštěv. 
Delegáti ČK zjišťují stav zajatců, 
zacházení s nimi a kvalitu zdrav. péče. 
Zajatcům předávají oblečení, přikrývky, 
os. hygienu, knihy, cigarety ap. Jsou 
také předávány zprávy od rodin 

a k rodinám. Tyto návštěvy jsou 
důležitým krokem vpřed v zachování 
humanity uprostřed brutality ozbro- 
jeného konfliktu, řekla prezidentka 
MVČK Spoljaric-Egger. MVČK bude 
v návštěvách pokračovat, jejich konání 
jsou státy dle III. Ženevské úmluvy 
povinny umožnit.

 07.12.2022-Ukrajina: MVČK pokračuje 
v podpoře zdravotnických zařízení na 
Ukrajině – je jich přes 160. Dnes byly 
poliklinikám v Charkově předány 4 ge-
nerátory a zdravotnický materiál. Dále 
v konfliktních zónach rozdělil hygienické 
potřeby a potraviny 860.000 lidem.

 28.11.2022-Ženeva: Ve svém prvním 
veřejném vystoupení hovořila prezi-
dentka MVČK Spojlaric Egger na téma 
mezinárodní humanitární právo v roz-

děleném světě. Zabývala se posláním 
MVČK a povinnostmi států při uskuteč-
ňování závazků z MHP. Svou hlavní 
povinnost chápe jako zastupování po-
třeb zasažených ozbrojenými konflikty, 
vůči těm, kteří mají moc jejich podmín-
ky změnit. Předložila konkrétní návrhy 
na zlepšení dodržování MHP. Konsta-
tovala, že Ženevské úmluvy byly vytvo-
řeny pro nás všechny a je na nás 
všech, abychom splnili svou roli. Ne-
můžeme ani na okamžik dovolit, aby 
nám vládla apatie.

 22.11.2022-etiopie: MVČK pokračuje 
v distribuci velkého množství zdravotnic-
kého materiálu a léčiv do nemocnic v re-
gionu Tigray, kde jsou humanitární potře-
by stále obrovské. Do Etiopie je dopravu-
je letecky i po zemi. I dnes vypravil do 
v Tigray do nemocnic konvoj s pomocí.

Doc. Dr. Marek Jukl, prezident ČČK
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O víkendu 4.-6.11.2022 proběhlo v Ostro-
vě u Macochy cvičení členů Humanitární 
jednotky blanenského Červeného kříže, 
zaměřené na poskytování první pomoci. 
V průběhu víkendu bylo realizováno také 
několik přednášek na téma resuscitace, vy-
šetření fyziologických funkcí a novinky ve 
vybavení, se kterými se členové seznámili 
jak teoreticky tak prakticky a tyto následně 
využili při řešení připravených situací.  

 Pro stávající i nové členy bylo připrave-
no šest stanovišť s modelovými situacemi. 
Členové HJ byli rozděleni do tříčlenných 
skupin, ve kterých řešili jednotlivé úkoly, 
mezi nimi narazili na dopravní nehodu se 
čtyřmi poraněnými, vyproštění a resuscita-
ci tonoucího za použití AED(automatizova-
ný externí defibrilátor).

Asi nejnáročnějším úkolem byl zásah v ha-
sičské zbrojnici, kde podle scénáře došlo 
k napadení přítomným skupinou útočníků. 
Jednalo se o postižení většího počtu osob, 
který násobně překračoval počet zasahu-
jících, tito zde řešili poranění páteře, úraz 
oka, zlomeniny rukou, pobodání nožem, 
úraz kotníku i masivní krvácení.

Na dalších stanovištích bylo nutné ošet-
ření popálenin u dětí, hypoglykemického 
komatu, infarktu, plicní embolie, akutní 
stresové reakce a dalších.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří 
se podíleli na realizaci celého cvičení, pře-
devším zdravotnickým záchranářům, kteří 
hodnotili výkony na stanovištích a podíleli 
se i na vzniku jednotlivých scénářů svými 
zkušenostmi, městysy Ostrov u  Macochy 
- SDH Ostrov u Macochy za poskytnutí 
prostor hasičské zbrojnice, HZS JmK – PS 
Přehrada za pomoc s realizací stanoviště 

s tonoucím a všem zúčastněným, za jejich 
čas, který věnovali dobré věci a zdokona-
lování svých znalostí.

Cvičení se zúčastnilo 15 členů HJ, 20 figu-
rantů, 6 rozhodčích, 1 maskér a nepřeber-
né množství techniky a vybavení.

Tomáš Růžička, OS ČČK Blansko

Naše léčebna umí dětem 
zpříjemnit volný čas

Při pobytu v Dětské odborné léčebně Char-
lotty Garrique Masarykové v Bukovanech 
mají děti možnost navštěvovat nejenom 
základní, ale i mateřskou školu, obě jsou 
odloučeným pracovištěm Základní školy, 
mateřské školy a praktické školy Příbram. 
Dále pak máme pro děti i jejich doprovod 
připravené volno časové aktivity – edukač-
ní programy, výlety, výrobu mýdel, šití pol-
štářků, tašek, focení, výrobu foto rámečků 

i keramiky, kterou si oblíbili děti i dospělí. 
Pro velkou většinu je to první zkušenost 
a to nejen s keramickou hlínou. Kreativní 
činnosti jsou přizpůsobeny dětem podle je-
jich věku i schopností a všechny výrobky si 
samozřejmě odvážejí s sebou domů.

Pomoc ukrajinským  
běžencům

V současné době stále poskytujeme uby-
tování 32 maminkám s dětmi, které muse-
ly z bezpečnostních důvodů loni na jaře 

opustit Ukrajinu. Ubytování  pro děti i ma-
minky jim nabízí naše zařízení, jako hu-
manitární organizace, zdarma a bezplat-
ně také poskytuje stravu  dětem do 15 let.

Pokud si i v letošním roce na nás 
vzpomenete, můžete opět nakupovat 
přes portál www.GIVT.cz  a podpořit 
tak naši dětskou odbornou léčebnu.

Přejeme všem pevné zdraví.

Radka Rychterová, DOL Bukovany

Z ČInnoSTI oS ČČK

Paní Vilma Jirsáková, která 28. pro-
since oslavila 90. narozeniny, je ak-
tivní členkou ČČK již od svého mlá-
dí. Zároveň je nejstarší členkou ČČK 
v Karlovarském kraji. Obětavě a ne-
zištně pracuje v karlovarském ošaco-
vacím středisku. Aktivně se podílí na 
činnostech v MS ČČK I. P. Pavlova. 
Za práci, kterou v této humanitární or-
ganizaci odvádí, jí patří velké poděko-
vání a naše úcta. Je to náš anděl!
Přejeme hodně štěstí, zdraví a poho-
dy do dalších let.

Věra Sládková ředitelka, 
za OS ČČK Karlovy Vary

Blahopřání k 90. narozeninám 
paní Vilmě Jirsákové

Cvičení Humanitární jednotky ČČK Blansko
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Dne 25.11.2022 proběhlo za účasti ve-
dení města Kolína, starosty Mgr. Micha-
ela Kašpara a místostarostky Mgr. Ivety 
Mikšíkové, slavnostní otevření nových 
prostor pro práci OS ČČK Kolín. 
Nové prostory se nachází na lukrativním 
místě přímo v Kolíně. Díky novým pro-
storům můžeme realizovat další projek-
ty, které máme v plánu na rok 2023.

Michal Tasch, DiS.,  
ředitel Ú OS ČČK Kolín

Slavnostní otevření nových prostor

Nový rok – 
nový kabátek
Spousta z nás si na začátku nového roku 
dává jako předsevzetí dosáhnutí svého 
nejlepšího já. Oblastní spolek Českého 
červeného kříže K. Vary není výjimkou 
– letošní rok bychom se rádi zaměřili na 
modernizaci i zpříjemnění našich prostorů. 
Jako první dostalo „nový kabátek“ naše 
ošacovací středisko. Dne 18.01.2023 jsme 
tak po vánoční pauze opět zahájili provoz 
ošacovacího střediska, které pravidelně 
pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi. 
Zájem o tuto službu je i v roce 2023 velký, 
navštívil nás rekordní počet osob. 

Ošacovací středisko funguje na principu 
vzájemné pomoci - dary ve formě hraček, 
oblečení i dětských potřeb věnují občané 
prostřednictvím OS ČČK Karlovy Vary po-
třebným rodinám, které mají možnost si 
dle svého uvážení a zdarma vybrat vše, 
co potřebují. Děkujeme všem, kteří nejsou 
lhostejní ke svým spoluobčanům. 

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

Základy první pomoci
15. prosinec se nesl v duchu první pomoci. 
Účastníci kurzu absolvovali výuku Zákla-
dy první pomoci. Český červený kříž je na 
tuto normu držitelem certifikátu Evropské 
komise pro první pomoc (EFAC). Obsa-
hem normy jsou např. zastavení krvácení, 

nepřímá masáž srdce, ošetření poranění, 
seznámení s postupy první pomoci při 
záchraně života. Výuka byla kombinací 
zážitkové formy praktického výcviku a ne-
zbytného teoretického základu.  Kurz byl 
zakončen úspěšným absolvováním pí-
semného testu, který byl shrnutím probra-
né látky. Absolventi získali průkaz s mezi-
národní platností.

Kurzy první pomoci ČČK jsou klíčové pro 
informování a přípravu veřejnosti na kri-
zové situace, do kterých se může dostat 
každý z nás.

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

Exkurze pro děti
Dne 13.12. 2022 uspořádal OS ČČK Kolín 
exkurzi pro děti z kroužku mladý záchra-
nář. Kroužek, který vedeme na základní 
škole Týnec nad Labem se těší velké ob-
libě. Vždy 1x za pololetí můžeme děti vzít 
v rámci výuky na exkurzi. Včerejší exkurze 
byla na vybraná pracoviště IZS. Jednalo 
se o návštěvu základny hasičů v Kolíně a 
pracoviště kriminalistických techniků PČR.  
U Techniků se děti seznámili s práci technika 
a v praxi si vyzkoušeli snímání otisku prstů, 
trasologické stopy a na závěr složit identikit. 
U hasiči děti viděli výjezdovou techniku, kde 
si mohli sednou za volant vyzkoušet majáky 
atd. měli štěstí, jelikož byli i svědky ostrého 
výjezdu na oznámení.

Michal Tasch, DiS., 
ředitel Ú OS ČČK Kolín

Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže České Budějovice  
s lítostí oznamuje, že nás v pátek 
20. ledna 2023 ve věku nedoži-
tých 76 let navždy opustila paní 
Eliška Habrdová. 

Tato byla v minulos-
ti dlouholetou za-
městnankyní spolku 
v pozici ekonom-
ky, aktivní členkou 
ČČK a také váže-
nou členkou dozor-
čí rady a našeho 
Klubu dárců krve. Vždy na ni budeme  
s úctou vzpomínat. 

Za zaměstnance a členy OS ČČK  
Č. Budějovice ředitel Úřadu 

Mgr. Bc. Martin Hrneček“


