
Světový den Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce je každoročně připomínán 8. květ-
na, v  den narozenin zakladatele Červeného 
kříže Henri Dunanta (1828-1910). Je zají-
mavé, že Mezinárodní Červený kříž při jeho 
zavedení vyšel z tradice Velikonočního míru 
ČSČK, slaveného od r.1921 na půdě česko-
slovenského parlamentu.

I v letošním roce, v duchu obnovené tradi-
ce, ČČK oslavil Světový den shromážděním 
právě v Senátu parlamentu ČR pod záštitou 
jeho předsedy Milana Štěcha, kterého zastou-

pil prof. MUDr. J. Žaloudík, předseda Výbo-
ru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Připomněli jsme si, že Světový den je také 
připomínkou 70. výročí konce světové války, 
která počtem svých obětí byla jistě nejhorší 
katastrofou 20. století, ale v  níž právě Čer-
vený kříž osvědčil svou 
pomocí desítkám milionů 
jejích obětí fakt, že se „zro-
dil z  utrpení na bitevním 
poli“, jak podnes připomí-
ná jeden jeho základních 
principů. A právě Základní 
principy ČK&ČP – Hu-
manita – Nestrannost – 
Neutralita – Nezávislost 
– Dobrovolnost – Jednota 
a Světovost – si letos v sou-
časném znění připomínají 
půl století od svého oficiál-
ního schválení, kdy naváza-
ly na původní principy vy-
hlášené již r. 1875. Těchto sedm základů naší 
činnosti a  rozhodování všude na světě nám 
umožňuje efektivně pomáhat třetině miliardy 
lidí na Zemi ročně.

Světový den byl pro ČČK připomínkou 
všech těch, kdo v  jeho řadách pomáhají 
i  těch, kteří nám pomáhají pomáhat. Na 
slavnostním shromáždění byla práce jednot-
livců v ČČK oceněna předáním 32 Pamět-

ních listů a Děkovných 
uznání, 28 Vyzname-
nání Za dlouholetou 
práci a dvou vyzname-
nání nejvyšších – Me-
dailí Alice Masaryko-
vé, které převzali Mgr. 
Ludmila Dluhošová 
a  Jaroslav Jura. Pre-
zidentem ČČK byli 
oceněni čtyři členové 
ČČK a  hlučínský Zá-
chranný útvar HZS 
ČR za osobní účast při 
pomoci ČČK obětem 
války na Ukrajině.

Mimořádným oceněním zásluh o ČČK je 
propůjčení čestného členství – na shromáždě-
ní byl mezi čestné členy uveden MUDr. Mi-
loslav Hlach, činný v Červeném kříži již od 
roku 1930; stal se v pořadí čtvrtým čestným 
členem ČČK.

Součástí oslav dne Červeného kříže byla 
také ocenění laických zachránců – Plaketu 
ČČK za záchranu života získali 14-letý Maty-
áš Pocklan a 20-letý Lukáš Sagalinec.

Slavnostní připomenutí práce všech členů, 
zaměstnanců a dobrovolníků ČČK bylo také 
připomenutím příslušnosti ČČK k  celosvě-
tovému Hnutí Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce, která je pro každého z nás silnou 
motivací pro další pokračování ve službě po-
třebným.

Doc. Marek Jukl, Ph.D.,  
prezident ČČK n

ČERVENÉHO KŘÍŽE
Ročník 22 (42) Číslo 3 – 2015květen / červen

Světový den Červeného kříže 2015



Noviny Červeného kříže 3/2015

2

AKTUALITY - INFORMACE - TISKOVÉ ZPRÁVY

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

>>>

• 25.5.2015-Guinea:  Federace ČK&ČP 
dnes vyslala do Guinea-Bissau epide-
miologický tým po té, co byly v soused-
ní Guinee potvrzeny případy eboly. Pět 
případů se objevilo po 200 dnech, kdy 
nebyl žádný výskyt hlášen. 

• 25.5.2015-J.Súdán: Lidé se pomalu vra-
cejí do města Leer,které před boji min.
týden opustili - prchlo ~100 tis.osob. 
Město je zničeno, řada domů vyhořela, 
lidé nemají žádné potraviny, vodu ani 
zdrav. péči. MVČK se jako první hum. 
organizace do Leeru vrátil. 

• 25.5.2015-Sierra Leone:  Červený kříž 
pomáhá zdravotnickému systému, který 
utrpěl epidemií eboly - nejenže zemřela 
řada zdravotníků, ale také např. z  důvo-
du strachu rodičů před ebolou se rozpa-
dl očkovací program dětí. Konkrétně jde 
o  vakcinaci proti spalničkám, které má 
mimořádný význam. Již 29.5. bude zahá-
jena masová očkovací kampaň, kdy budou 
pracovníci ČK obcházet dům od domu 
a budou použity mobilní zdrav. jednotky. 
Mělo by být naočkováno 1,5 mil.dětí. 

• 22.5.2015-Ženeva/Nepál:  Mezin.fede-
race ČK&ČP se obává poklesu finanč-
ního toku na podporu pomoci obětem 
zemětřesení, kde Federace plánuje vyna-
ložit 2,2 mld.Kč. I přes snahu ČK ještě 
desítky tisíc lidí před monzunovými dešti 
nemá žádnou nebo jen malou ochranu 
a  problémem jsou zejména hygienické 
podmínky, kde hrozí nebezpečí cholery. 
Komplikací jsou sesuvy půdy. V  terénu 
působí 6,500 dobrovolníků Nepálské-
ho ČK a  šest mezinárodních týmů ČK. 
Přístřeší již získalo čtvrť milionu rodin. 
Denně obdrží pitnou vodu několik de-
sítek tisíc lidí. Součástí je psychosociální 
pomoc. MVČK se specializuje na bez-
pečné pohřbení. 

• 21.5.2015-Ženeva: Mezinárodní Červe-
ný kříž vítá oznámení států, že pro tisíce 
migrantů putujících po moři budou zří-
zena dočasná útočiště v Indonésii a Ma-
lajsii. Současně Červený kříž potvrzuje 
svůj závazek, že těmto mnoha mužům, 
ženám i  dětem bude prostřednictvím 
místních národních společností i MFČ-
K&ČP a MVČK poskytovat humanitár-
ní pomoc. 

• 21.5.2015-Ženeva/Svět:  Podle údajů 
Mezin.federace ČK&ČP se ve světě ne-
dostává asi 80 milionům lidí humanitár-
ní pomoci, z toho ženy&děti představují 
plné tři čtvrtiny! 

• 20.5.2015-Ženeva/Svět:  Podle údajů 
Mezin.federace ČK&ČP bylo v  letech 
2012-14 zabito 598 zdravotnických pra-
covníků, z toho 52 jen v Sýrii. 

Změna sídla  
Českého červeného kříže

Změna sídla Úřadu ČČK: Od 20.5.2015 
nás najdete na novém místě – na adrese Roz-
dělovská 2467/63, 169 00 Praha 6.  Nová 
budova Úřadu ČČK se nachází v areálu ČČK 
v  Praze  -  Břevnově  mezi  ulicemi  Rozdě-
lovská  a  Thurnova  (nad Domem ČČK pro 
seniory  Rozdělovská 61, Praha 6). [http://
www.cervenykriz.eu/cz/kontakty.aspx ]

• 17.5.2015-Sýrie:  Syrský ČP pomohl 
několika stovkám utečenců z  Palmýry 
dobité jednotkami tzv. Islámského státu. 
V obci Ghazalah na trase Palmýra-Homs 
jim poskytl přítřeší, potraviny, hygienic-
ké potřeby apod. 

• 16.5.2015-Nepál: Mezinárodní federace 
ČK&ČP téměř ztrojnásobila plánovaný 
objem pomoci - na 2.224.000.000 Kč, 
což by mělo pokrýt potřebu 700.000 
postižených zemětřesením na dobu 2 
let... Dosud například poskytl Červený 
kříž přístřeší již 221.000 obětí a během 
následujících týdnů se tento počet zvýší 
na 500.000. Kathmandú navštívil gene-
rální tajemník Federace As Sy, mj. jednal 
s nepálským premiérem. Týmy ČK hlá-
sí v okresech Dolakha a Sindhupalchok 
rozsáhlé škody způsobené druhým země-
třesením. Dnes do Nepálu dorazil také 
ČČK se zásilkou léčiv a  zdravotnického 
materiálu. 

Léky pro Nepál – pomoc  
Českého červeného kříže

Ve dnech 16.-20.5.2015 proběhla úspěš-
ně mise Českého červeného kříže realizova-
ná v rámci pomoci Červeného kříže obětem 
zemětřesení v Nepálu.

Úkolem ČČK bylo na základě předcho-
zího monitoringu místních potřeb dodat 
vybraný zdravotnický materiál a léčiva. Zá-
silka byla do Kathmandú letecky dopravena 
16.5.2015.

Celkem 14 palet o váze 4 tuny doprovo-
dil ČČK jednak pozemní cestou doprovo-
dil ČČK materiál nemocnici Nepálského 
policejního sboru, do nemocnice Birendra, 
Swayambu a do polních nemocnic v Danware 
a  Kavresthala. Za pomoci nepálské armády 
dopravil ČČK zásilku letecky nemocnicím 
v  nepřístupných oblastech. Šlo o  vojenskou 
nemocnici Charikot (okres Dolakha – oblast 
nejvíce postižená zemětřesením – přímo nad 
epicentrem druhého z nich) a polní ošetřovny 
v Jiri, Khimti, Lamabagar, Gongar, Palate.

ČČK (humanitární koordinátor a lékař-
ka) byl také pověřen průzkumem, kdy se 
např. dostal do dosud nezmapovaných silně 
postižených oblastí při čínské hranici. 

8.květen - Světový den  
Červeného kříže

Osmý květen je Světovým dnem Červe-
ného kříže a Červeného půlměsíce. Vybrán 
byl jako dne narození jeho zakladatele H. 
Dunanta. V tento den si připomínáme úsilí 
97 milionů členů, dobrovolníků a 440 ti-
síc zaměstnanců této celosvětové asociace, 
která každoročně přinese pomoc a  služby 
330 milionům potřebných lidí naší planety. 
[http://www.cervenykriz.eu/cz/528.aspx] 

• 4.5.2015-Jemen:  MVČK je silně znepo-
kojen leteckými útoky, kterými koalice 
zasahuje infrastrukturu nezbytnou pro 
civilisty. Jemen je životně závislý např. na 
dovozu potravin a léčiv, uvedl C. Schwei-
zer, ved. Delegace MVČK v Jemenu (250 
pracovníků), a proto mají útoky na letiště, 
přístavy, mosty či silnice katastrofání hu-
manitární důsledky pro civilisty. Na chec-
kpointech různých ozbrojených sil dochází 
také k nadměrnému zdržení při průjezdu 
sanitek. MVČK (spolu s  Lékaři 

http://www.cervenykriz.eu/cz/kontakty.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/kontakty.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/525.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/525.aspx
http://www.cervenykriz.eu/cz/528.aspx%5d
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bez hranic) důrazně požaduje vytvoření 
humanitárních koridorů a k zastavení ná-
letů na infrastrukturu nezbytnou pro pře-
žití civilistů. 

• 4.5.2015-Nepál/Praha: Počet osob, kte-
ré zemětřesení zásáhlo, odhaduje Červe-
ný kříž na cca 8 milionů. K  dnešnímu 
dni počet příslušníků ČK podílejících se 
na poskytování pomoci na území Nepálu 
přesáhl 5.000 (z toho 3.200 členů zdra-
votnických týmů). Stále je třeba rozdělo-
vat základní hum. pomoc (stany, voda, 
potraviny, hygienické potřeby) v  řadě 
vzdálených oblastí. ČK se dále zaměřuje 

na poskytování zdravotní péče, což bude 
úkol dlouhodobý, vzhledem k destrukci 
velké části zdravotnických zařízení. ČČK 
na základě monitoringu místních potřeb 
sestavil soupis potřebného zdravotnické-
ho materiálu a  léčiv, který bude finan-
cován z výtěžku veřejné finanční sbírky. 
V první fázi by se mělo jednat o cca 15 
palet o váze 3,5 tun. 

• 27.4.2015-Africký roh/Ženeva:  Nové 
usílí Mezinár. výboru ČK sjednoti rodiny 
zasažené násilnostmi v J. Súdánu / Pomoc 
tisícům rodin, které musely prchnout z J. 
Súdánu a nyní žijí v zemích jako USA, V. 
Británie, Austrálie, Kanada, Francie ap. 
- mohou na http://familylinks.icrc.org/
south-sudan hledat své blízké, s nimiž ztra-
tili kontakt / Poznají-li někoho na fotogra-
fii, mohou prostřednictvím tohoto portálu 
zaslat MVČK zprávu / Více než 1.600 foto-
grafií pořídil MVČK v utečenec. táborech 
v Gambella, Ethiopia, Juba a J. Súdánu. 

• 27.4.2015-Nepál:  Mezinárodní fede-
race ČK&ČP poskytne pomoc v  rozsa-
hu 885.100.000 Kč, pokryje potřeby 
75.000 lidí na dobu 18 měsíců - po-
skytnutí přístřeší a obnovy obydlí, vypl-
nění mezer v poskytování zdravotní péče, 
psychosociální asistenci, základní domácí 
potřeby, zajištění pitné vody, hygieny, ale 
také o příspěvky na pomoc místním živ-
nostníkům. V  současnosti poskytovaná 
okamžitá pomoc se dostává cca 29.000 
domácností, jde o  šaty, stany, hygienic-
ké potřeby a  pod. Zítra přistane první 
z  letadel Červeného kříže s  týmy speci-
alistů, kteří podpoří záchranné aktivity 
Nepálského ČK - půjde o  traumatým, 
zdravotnické týmy, tým pro vybudování 

polní nemocnice, logistické týmy i týmy 
zaměřené na komunikaci. Materiál je 
přepravován z  lokálních skladů Meziná-
rodní federace ČK&ČP (hlavní je v Ku-
ala Lumpur). Na financování pomoci se 
bude podílet i ČČK. 

Telegraficky o pomoci Červené-
ho kříže v Nepálu 
• 26.4.2015-Nepál:  Nejvíce poškoze-

né okresy zemětřesením jsou Gorkha, 
Kathmandu, Bhaktapur, Lalitpur, Sind-
hupalchowk, Sindhuli, Ramechhap, 
Dolakha, Nuwakot, Dhading, Rasuwa 
Solukhumbu a Kavre, středně poškozeno 
dalších 14 z celkového počtu 75 okresů 
(v každém z nich je pobočka Červeného 
kříže). Nemocnice v hl. městě jsou v čin-
nosti, ale přetížené. Při záchranné ope-
raci zahynuli již 3 příslušníci Červeného 
kříže, s řadou dosud nebyl obnoven kon-
takt. Na pomoc Nepálskému ČK míří do 
země 12 záchranných týmů ČK a  oka-
mžitá finanční pomoc z  Fondu pomoci 
při katastrofách ve výši 13.245.000 Kč. 
Pomoci mohou i čeští občané - sbírkové 
konto ČČK: 333999/2700, var. symbol 
1504, možnost plateb on-line [ http://
www.cervenykriz.eu/cz/525.aspx ]

• 22.4.2015-Belgie:  Právě uplynulo 100 
let od prvního použití chemických 
zbraní; stalo se tak běhěm 1. svět. války 
u Ypres (Belgie), kde dnes použití chlo-
ru připomněla viceprezidentka MVČK 
Ch.Beerli, podle níž největší ukrutnosti 
či lidské katastrofy vedou k rozšíření le-
gislativy - v  r.1925 byl přijat Ženevský 
protokol o  zákazu chemických zbraní. 
Ch.Beerli dále připomněla potřebu záka-
zu jaderných zbraní, k čemuž bude pří-
ležitostí newyorská konference začínající 
za týden. Zmínila dále povinnost členů 
mezinárodního společenství zajišťovat, 
aby platné zákazy byly dodržovány. 

• 22.4.2015-Jemen: MVČK hlásí zhoršu-
jící se humanit. sitaci / denně je usmrce-
no cca 50 a zraněno cca 200 osob / počet 
civil. obětí narůstá / desítky tisíc muselo 
uprchnout ze svých domovů / MVČK 
pokračuje ze svých misí v  Saná, Sáda, 
Adenu a  Taiz v  distribuci léčiv a  zdrav. 
materiálu velkým nemocnicím - pohyb je 
obtížný / Jemenský ČK evakuauje raně-

né a mrtvé i přes střelbu / MVČK posílí 
svou podporu Jemenskému ČP. 

• 21.4.2015-Itálie:  Gen. tajemník MFČ-
K&ČP E. As Sy dnes navštívil Catánii, 
kde se setká s dobrovolníky a zaměstnan-
ci Italského ČK, kteří stojí v první linii 
záchranných a  humanitárních opatření 
ve prospěch migrantů, kteří se po moři 
snaží dosáhnout Itálie. 

• 20.4.2015-Ženeva:  Migranti zemřelí ve 
Středozemním moři volají po humanitár-
ní akci evropských zemí, říká prezident 
MVČK. Jde o  děsivé následky ozbroje-
ných konfliktů v  Libyi, Sýrii a  dalších 
afrických zemích a  zemích Bl.Východu, 
kdy nejsou kryty základní životní potře-
by jejich obyvatel. Červený kříž je aktivní 
ve všech zemích stižených válkou, pomá-
há uprchlíkům, pátrá po nezvěstných. Je 
však třeba, aby i  evropské země hledaly 
cestu, jak těmto tragediím předcházet. 

• 17.4.2015-Jemen:  Situace v  jemenu je 
vážná. MVČK se nepodařilo sjednat další 
zastavení palby za účelem přístupu k ra-
něným. Dochází k  další eskalaci ozbro-
jenéhého konfliktu. Saná - již 50h bez 
elektřiny. Jemenská vláda souhlasila se 
zřízením humanitárního koridoru - do-
praveno 66t z Qataru. V Adenu ostřelo-
vána nemocnice Al Joumhouria a civilní 
čtvrti. Týmu MVČK se nepodařilo dojet 
do Marebu. 

• 16.4.2015-Libanon/Ženeva:  Připomí-
náme si 40 let propuknutí Libanonské 
občanské války (1975-1990). Při této 
příležitosti MVČK a Libanonský ČK po-
řádají v Bejrútu audiovizuální výstavu. 

• 10.4.2015-Jemen:  Pomoc pokračuje 
i  uprostřed obav o  bezpečnost zdravot. 
personálu - dnes v  Saná přistál letoun 
MVČK s  17 tunami léčiv, zdrav. mate-
riálu, infuz. roztoků a chirurg. materiálu. 
Pomoc určena pro raněné v bojích. Podle 
C. Schweitzera, ved. 300 členného týmu 
MVČK v Jemenu, je záslika tím, co pro 
raněné „odděluje jejich život od smrti“. 
Další letoun je očekáván v následujících 
dnech. MVČK se podařilo dosáhnout 
„humanitární přestávky v  bojích“ pro 
přelety svých letadel. Pomoc přichá-
zí několik dní po zabití tří příslušníků 
ČK&ČP v miném týdnu... 

• 3.4.2015-Saná/Damašek:  Další mrtví 
v  řadách ČK&ČP: v  Jemenu byli dnes 
v Adenu zastřeleni dva pracovníci Jemen-
ského ČP při evakuaci raněných a téhož 
dne v  Sýrii zahynuli dva dobrovolní-
ci Syrského ČP při budování útočiště 
pro uprchlíky blízko Idlibu. Pracovníci 
ČK&ČP se za žádných okolností nesmí 
stát předmětem útoku, uvedl k  tomu 
Elias Ghanem, vedoucí delegace IFRC 
pro Stř.Východ a Severní Afriku. 

http://familylinks.icrc.org/south-sudan
http://familylinks.icrc.org/south-sudan
http://www.cervenykriz.eu/cz/525.aspx%5d
http://www.cervenykriz.eu/cz/525.aspx%5d
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OKÉNKO DO DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

V dubnu zasedaly Komory ČČK – 11.4. 
Moravskoslezská komora ČČK v  Přerově 
a  25.4. Česká komora v  Praze. Na obou 
těchto zasedáních byly podány informace 
o  činnosti VR ČČK, Úřadu ČČK, schvá-
leno udělení „čestného členství“ MUDr. 
Miloslavu Hlachovi z  Českých Budějovic, 
bývalému předsedovi ČÚV ČSČK v  letech 
1969 – 1979.  Dále byly předjednány hlavní 
materiály pro Shromáždění delegátů.

11. zasedání Výkonné rady ČČK  dne 
16.5.2015 se konalo v  nových prostorách 
sídla ČČK. Byly projednány výsledky hos-
podaření ČČK v roce 2014, vysloven souhlas 
s  rozhodnutím prezidenta ČČK k  udělení 
vyznamenání ČČK „Za záchranu života“, 
schválena žádost o  prodloužení souhlasu 
s užíváním znaku ČČK pro Městskou poli-

kliniku v Praze.  VR ČČK schválila změnu 
názvu OS ČČK Brno – město na OS ČČK 
Brno  a   další realizaci projektu Přátelská 
místa.  Na tomto zasedání nebylo schváleno 
poskytnutí půjčky pro OS ČČK Děčín, po 
doplnění informací bude žádost VR ČČK 
předložena znovu.

23. května 2015 se delegáti sešli na 
Shromáždění delegátů ČČK ve školícím 
areálu Domu seniorů Hvězda v Praze 6. 
Přítomno bylo 40 delegátů, ředitel Úřadu 
ČČK, 2 vedoucí oddělení a 2 pracovnice 
Úřadu ČČK. 

SD ČČK vzalo na vědomí: kontro-
lu usnesení SD ČČK z 24.5.2014,  zprávy 
o  činnosti kolektivních členů ČČK a  nové 
členy SD ČČK: Mgr.Magdalénu Elznico-
vou-Mikeskovou – z  OS ČČK Rakovník,  

MUDr. Ivanu Bouchnerovou – z OS ČČK 
Plzeň město a Rokycany, MUDr. Renatu Jir-
kovou – z OS ČČK Plzeň jih a sever  a Ma-
rii Hájkovou z OS ČČK Jihlava. Schválilo: 
kooptaci člena VR ČČK - Karla Veselské-
ho, zprávu o stavu Společnosti ČČK v roce 
2014,  zprávu o výsledcích činnosti ČČK za 
rok 2014, zprávu o výsledcích hospodaření 
za rok 2014,  rozpočet ČČK na rok 2015,  
zprávu Dozorčí rady ČČK a   plán činnosti 
ČČK na rok 2015.

Uložilo: delegátům SD ČČK - seznámit  
se závěry SD ČČK ve svých OS ČČK   a  ob-
lastním spolkům ČČK -  seznámit se závěry 
SD ČČK místní skupiny ČČK. 

Zdena Kmoníčková, 
Úřad ČČK n

Informace ze zasedání Českého červeného kříže

Jaro už vystřídalo paní zimu a  pomalu 
se blíží termín největší kulturně prezentační 
akce léčebny v  Bukovanech s  názvem ,,Zá-
mecká slavnost“. Letos přivítáme návštěvníky 
již podeváté. Tato celodenní akce nabízí kul-
turní program (hudba, tanec, divadlo, šerm, 
…..) v  malebném zámeckém zahradním 
areálu, včetně prohlídek léčebny s ukázkami 
odborné péče o malé pacienty s astmaticko-a-
lergickým onemocněním. Dále zde můžete 
vidět některá staročeská řemesla s  možností 
si vše vyzkoušet. Nebudou chybět ani dětské 

atrakce jako např. nafukovací hřiště, aquazor-
bing, historická střelnice a bublinové soutěž-
ní stanoviště, které si vezmou na starost paní 

učitelky ze Základní a  Mateřské školy při 
dětské léčebně. Opět přijedou i milí vyzna-
vači vojenské historie a dobrovolní hasiči ze 
Zalužan.  Nebude chybět ani jízda na koních 
a spousty rozličných prodejních stánků, včet-
ně občerstvení všeho druhu.

Akce se koná 13. 6. 2015 od 10 do 18 
hodin a  je zaměřená na všechny věkové 
skupiny.

Zámecká slavnost je významným sváteč-
ním dnem, kdy můžeme široké veřejnosti 

ukázat její potřeb-
nost a  obohatit jej 
o  příjemnou atmo-
sféru. Program je 
financován z  dobro-
volného vstupného 
a finančních příspěv-
ků stálých partnerů 
léčebny. Finančně 
nám pomáhá obec 
Bukovany, společ-
nost Autometal s.r.o., 
Pekárny Vodička, ZŠ 
a  MŠ Příbram Pod 
Šachtami s  odlou-
čeným pracovištěm 
při DOL Bukovany. 

Účinkující slavnost podporují svým vystou-
pením bez požadavku na honorář. S velkou 
úctou všem děkujeme za významnou po-

moc, které si velmi vážíme a bez které by se 
tato akce nemohla uskutečnit.

Srdečně Vás všechny zveme do léčebného za-
řízení, jehož zřizovatelem je Český červený kříž. 

Pokud se k nám přijedete podívat, věří-
me, že se svými blízkými prožijete příjemný 
a pohodový den, plný krásných zážitků. 

Více informací o programu a našem za-
řízení najdete na: www.lecebnabukovany.cz

Za kolektiv DOL Bukovany  
Václav Plecitý n

Pozvánka na 9. Zámeckou slavnost v DOL  
v Bukovanech 13. 6. 2015
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Z ČINNOSTI OS ČČK

Společenský večer 
MS ČČK

V dubnu uspořádala již podruhé 5. míst-
ní skupina ČČK Praha 1 slavnostní Spole-
čenský večer Červeného kříže. Na rozdíl od 
minulého roku, kdy se akce konala v prosto-
rách Malostranské besedy, letošní ročník se 
uskutečnil v prostorách salonku Café Kam-
pus, nacházejícím se v Náprstkově ulici na 
Starém Městě. Celá akce započala v  19:30 
úvodním slovem organizátora a  předsedy 
naší místní skupiny, Mgr. Šimona Hlinov-
ského, a  jeho spolupořadatelek Lucky Ma-
chové a  Zuzky Černé. O  hudební vložku 
ve formě zpěvu s  klavírním doprovodem 
se postaraly samy spolupořadatelky Lucie 
Machová a Annie Malinová. Tančilo se jako 

o závod, a potleskem nikdo nešetřil. Dalším 
hudebním obohacením byla kapela „Strange 
Voice“. Elektrickou kytaru doprovázela zob-
cová flétna, klavír a zpěv.

Všichni shledali jako příjemné zpestře-
ní večera promítání fotek z  akcí naší místní 
skupiny ČČK pomocí dataprojektoru, které 
skvěle dokreslovalo celou atmosféru večera. Ke 
konci večera se losovala tombola, kde měl kaž-
dý host možnost vyhrát zajímavou cenu, a ať 
už to byla knížka, ozdobná svíčka, či hlavolam 
nebo tričko, každý měl z cen radost. Společen-
ský večer byl určen nejen našim členům. Naše 
skupina díky této akci získala mnoho nových 
příznivců, a tato akce přilákala i naše přátele 
z Francie, kteří jsou v Praze na studijní stáži. 
Můžu jen dodat, že jsem velmi zvědavá, co si 
pro nás Šimon připraví na příští rok, protože 
se rok od roku překonává. Nezbývá než se jen 
těšit a věřit, že bude příští společenský večer 
také tak vydařený jako letošní, ne-li lepší.

Andrea Moravcová, 5. MS ČČK Praha 1 n

5. místní skupina ČČK Praha 1 
sdružuje především děti a  mládež. 
Děti se na našich schůzkách a akcích 
po celý rok učí poskytovat první po-
moc, a  proto je pro nás soutěž mla-
dých zdravotníků každoročně vrcho-
lem sezony.

Ve středu 6.5.2014 se v Domě dětí 
a  mládeže Prahy 13 konala okresní 
soutěž mladých zdravotníků. Utkalo 
se v ní 16 mladších a 8 starších druž-
stev. Na stanovištích mladí zdravotníci 
ošetřovali nejrůznější poranění, jako 
je masivní krvácení, úraz elektrickým 
proudem, termická poranění, mozko-
lebeční poranění, interní stavy a mno-
ho dalších.

Našim týmům se nejvíce dařilo na 
minutách pravdy. Toto individuální 
stanoviště je velmi důležité, protože 
každý na něm ošetřuje samostatně 
bezvědomí, a  v  případě starších i  se 
zástavou životních funkcí, a  tudíž je 
nutná resuscitace. Tu naši mladí zdra-
votníci jako vždy dobře zvládli.

Obě naše družstva postoupila do 
krajského kola, které pořádal Oblastní 
spolek ČČK Praha 1 v prostředí zlaté 
dobré Malé Strany, kde naše skupina 
vznikla. uskutečnilo  V  Malostranské 
besedě se uskutečnilo slavnostní zahá-
jení. Stanoviště byla rozmístěna nejen 
v  Malostranské besedě, ale také  na 
Malostranském náměstí a  v  kanceláři 
OS ČČK Praha 1 v  Hellichově ulici. 
Opět nechyběly minuty pravdy, ale 
ani další závažná poranění. Na stano-
vištích, která byla umístěna pod širým 
nebem, tvořili kulisu také přihlížející 
turisté. Tím více se zásahy podobaly 

realitě běžného dne. Vyhlášení výsled-
ků proběhlo opět v  divadelním sále 
v  prvním patře Malostranské besedy. 
Oba naše týmy se umístily na krás-
ném třetím místě, což znamená velký 
úspěch. Naše starší družstvo bylo třetí 
již loni a předloni, ale mladší se hodně 
zlepšili, přestože v týmu byli i začáteč-
níci. Jsme rádi, že navzdory předpově-
dím nakonec během soutěže nepršelo, 
a  tak všichni mohli prožít  příjemný 
den. Věříme, že v příštích letech budou 
úspěchy naší mládeže ještě větší. 

Mgr. Šimon Hlinovský, 
předseda 5. místní skupiny při  

OS ČČK Praha 1 n

Úspěchy mladých 
zdravotníků z 5. MS 
ČČK Praha 1

Oceňování bezpříspěvkových 
dárců krve 

Ve středu 20. 5. 2015 proběhlo v kapli jablonecké ne-
mocnice oceňování bezpříspěvkových dárců krve, tentokrát 
bronzových, za 10 odběrů krve nebo krevních derivátů. 

V úvodu přinesli svůj hudební dárek žáci základní 

umělecké školy v  Jablonci nad Nisou. Mezi pozva-
né hosty, kteří se ujali oceňování, patřili Petr Šabaka, 
kaplan AČR, MUDr. Vladimír Hadač, ředitel zdra-
votnické záchranné služby Libereckého kraje a  Whit-
ney Panker, zástupkyně studentů z university Birgham 
Young ze státu Utah, z USA.

Ředitel ZZS Libereckého kraje Vladimír Hadač, 
uvedl: „Krev a  krevní deriváty jsou neodmyslitelnou 
součástí řešení vážných stavů, jako jsou traumata, šoko-
vé stavy,  popáleniny, těžké operace, používá se v interní 
a chirurgické medicíně, v urgentní medicíně i v mnoha 
dalších oborech. Krev je nenahraditelná, nezastupitelná 
a proto jsou lidé, kteří ji dávají velmi důležití.“

Whitney popsala systém darování krve v USA: „Při-
jede autobus a  lidé přicházejí, aby mohli takto darovat 
krev, i studenti, jsou zapojeni do tohoto projektu. Moc 
se mi líbí, jaký systém máte tady u Vás, lidé v Americe 
nedostávají ocenění a já si myslím, že je to škoda.“

Velké díky patří jablonecké nemocnici, která nám 
umožňuje tuto akci pořádat několikrát v roce v krás-
ných a důstojných prostorách kaple. Své ocenění si zde 
převzalo 27 bezpříspěvkových dárců krve. 

Kateřina Havlová, Dominika Kottková, 
OS ČČK Jablonec nad Nisou n
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60 let místní skupiny ČČK v Ostravě
Místní skupina ČČK Ostrava 6 byla založena v roce 

1955 a  patří mezi nejstarší skupiny našeho regionu.  
60 let, které v březnu letošního roku oslavila je důkazem 
jejich věrnosti k principům Červeného kříže. Ve vedení 
se vystřídalo za tu dobu šest předsedkyň, nejdéle ji ved-
la Otilie Štafová, která ke konci loňského roku oslavila 
krásné životní jubileum 90 let. V minulosti se skupina 
zapojovala převážně do zdravotnických služeb při ve-
řejných, sportovních a společenských akcích. Také měli 
ustavenu zdravotní družinu, kterou vedla Marie Pavel-
ková. V současnosti jejich členská základna sice stárne, 
ale přesto provádějí mnoho sousedských výpomoci, ná-
vštěvy jubilantů, uskutečňují zájezdy. Někteří členové 
jsou členy humanitární jednotky a účastní se pravidelně 

zdravotnických školení. Starší členové  navštěvují Senior 
centrum ČČK, cvičí jógu, jezdí na ozdravné pobyty se-
niorů. I když jejich činnost není tak bohatá, stále se snaží 
šířit myšlenky Červeného kříže. 

Blahopřejeme a do další práce přejeme hodně sil 
a houževnatosti.

Lydie Poledníková, ředitelka Úřadu OS ČČK Ostrava n

Místní skupina ČČK Roprachtice
Píši Vám o  členkách místní skupiny ČK 

Roprachtice, která je na okrese Semily. Kaž-
dým rokem tato místní skupina pořádá tra-
diční ples Červeného kříže a  sama si vytváří 
program. V  letošním roce to bylo nacvičení 
kankánu. Několik členek se dalo dohromady 
a  společně si ušily kostýmy a  pak nacvičily 
podle hudby kankán a moc se jim to povedlo. 
Nejen že se to líbilo návštěvníkům, ale i pro 
ně to byla veliká zábava. Nejen že umí posky-
tovat první pomoc,  ale rozdávají  i   radost 
a umění.Za jejich práci pro druhé lidi jim pa-
tří velký dík. Je takových nadšenců stále třeba.

Za oblastní spolek ČČK Semily 
Javůrková Zdeňka n

Jarní pobyt v Beskydech 
Český červený kříž v Kroměříži uspo-

řádal v  měsíci dubnu již oblíbený jarní 
rekondiční pobyt na Horní Bečvě. Téměř 

šedesát rekreantů se vypravilo načerpat 
síly a energii z   jarního sluníčka do pří-
jemného prostředí Beskyd. Ubytování 
bylo opět zajištěno v  Hotelu Duo, kde 
jsme se setkali s některými známými tvá-
řemi personálu. Vzorná čistota, příjemné 
prostředí i chutná kuchyně je zde samo-
zřejmostí, pro kterou je toto místo vel-
mi oblíbené, wellness služby nevyjímaje. 
Náš denní program začínal rozcvičkou 
s  paní Naďou, při které si snad každý 
z  nás dal předsevzetí o  každodenním 
cvičení. Po příjemném protažení přišly 
na řadu hole nordic walking, které v čes-
kém prostředí již zdomácněly a jsou ob-
líbeným pomocníkem při chůzi. Během 
dne si každý mohl stanovit i individuální 

program s výletem, což mnozí také vyu-
žili. V pondělí  nám při minikurzu první 
pomoci sdělila lektorka Alice hodně in-
formací z této oblasti, děti si zkusily ma-
sáž a zásady umělého dýchání na figurí-

ně. V úterý nás čekala exkurze do výroby 
svíček společnosti Unipar v Rožnově pod 
Radhoštěm. Během našich pobytů se 
stala tradicí návštěva termálního bazénu 
v Hotelu Horal ve Velkých Karlovicích, 
ani tentokrát jsme nevynechali a po pří-
jemném koupání si někteří z nás s radostí 
zahráli i bowling. Pro děti byl i tentokrát 
zajištěn animační program s  lektorkou 
Gábinou, spousta her, také animátor 
hotelu zajistil pro děti večerní promítání 
pohádek a závěrečný karneval, na který si 
děti s nadšením vyrobily masky.

Věříme, že celý týden přispěl všem 
k odpočinku a radosti a už teď se těší-
me na další pěkný pobyt. 

Jitka Barcuchová, ČČK Kroměříž n
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Od 1. do 14. května 2015 probíhalo 
v  ostravské ČEZ Aréně Mistrovství svě-
ta v  ledním hokeji 2015 a Záchranný tým 
ČČK Ostrava byl jeho součástí. Na této 
zdravotnické asistenci se podílelo celkem 
36 zdravotníků Záchranného týmu, kteří 
celkově odsloužili 2095 hodin. Denně bylo 
přítomno v  hale a  přilehlých dvou FAN 
zónách 15 zdravotníků včetně sanitního vo-
zidla. Zdravotníci během akce zaznamenali 
92 ošetřených osob. Nejčastějšími obtížemi 
byla bolest hlavy, následována kolapsovými 

stavy, hypertenzí, nevolností a  na třetím 
místě to byly oděrky, tržné rány, naraženiny. 
11 fanoušků bylo předáno ZZS a převezeno 
k dalšímu vyšetření do nemocnice. Mistrov-
ství světa v ledním hokeji 2015 probíhalo za 
velmi úzké spolupráce Záchranného týmu 

ČČK Ostrava a Územního 
střediska záchranné služby 
Moravskoslezského kraje, 
která byla pro zdravotníky 
velkým přínosem.

Lucie Antošíková, tisková 
mluvčí Záchranného týmu 

ČČK Ostrava n

Mistrovství světa v ledním hokeji 2015


