
Zdánlivě nesmyslná otázka, ale moje zku-
šenosti z posledního období ukazují, že je zce-
la na místě. Na úvod připomínám, že Červený 
kříž vznikl jako pomocná organizace vojenské 
zdravotní služby a jako takový byl a v určitých 
aspektech stále je organizován po vzoru ar-
mády. V dobách Alice Masarykové se Česko-
slovenský červený kříž organizoval v divizích, 
centrála se nazývala hlavní stan a funkcioná-
ři byli označováni vojenskými hodnostmi. 
Všechno to mělo jediný smysl – vyjadřovala 
se tím akceschopnost, připravenost k pomoci 
a jednota organizace jako celku.

Po roce 1989 prošel Český červený kříž 
hlubokou transformací a ze společenské orga-
nizace Národní fronty se přeměnil v humani-
tární organizaci s nezpochybnitelnou vnitřní 
demokracií fungující na zastupitelských prin-
cipech odzdola nahoru. To znamená, že vůle 
členské základny se realizuje prostřednictvím 
zastupitelů – v  našem případě volených de-
legátů, kteří hlasováním určují zaměření čin-
nosti a rozhodují o všech důležitých otázkách. 
Také to ale znamená, že rozhodnutí vyšších 
orgánů jsou závazná pro všechny nižší orgány 
a menšina se podřizuje rozhodnutí většiny. To 
je základní podmínka fungování jakéhokoliv 
demokratického společenství lidí spojených 
stejným zájmem. A málokterá organizace má 
tak jasné a pevné základy jako Červený kříž 
v podobě 7 základních principů – humanita, 
nestrannost, nezávislost, neutralita, dobrovol-
nost, světovost a - jednota.

Jaká je ale praxe v ČČK? V poslední době 
se objevuje uvnitř naší organizace velmi 
zvláštní jev. Rozhodnutí vrcholných orgánů, 
které je přijato delegovanými zástupci našich 
oblastních spolků je ex post napadáno a zpo-
chybňováno, ale nikoliv volenými funkcionáři 
(legitimní formou revokace usnesení), ale apa-
rátem jednotlivých spolků – tedy ředitelkami 
a řediteli úřadů. V duchu současných elektro-
nických možností se tak děje prostřednictvím 
mailové komunikace, která je adresována 

všem úřadům oblastních spolků kromě toho 
s velkým „U“. Ten sice kritizované rozhodnutí 
neučinil, ale mailoví diskutéři dávají Úřadu 
ČČK co proto a  neváhají „demokraticky“ 
všechny informovat, že oni tedy určitě nebu-
dou přijaté rozhodnutí respektovat, protože 
z  podstaty jsou všechna rozhodnutí učiněná 
v Praze hloupá a nekvalifikovaná. Co na tom, 
že rozhodnutí učinili volení zástupci delego-
vaní samotnými spolky. Dokonce úřad oblast-
ního spolku odmítá respektovat rozhodnutí, 
které učinil jmenovitě jejich delegovaný zá-
stupce ve vrcholném orgánu. Když čtu po-
dobné diskuze - a nakonec se ke mně vždycky 
dostanou, i když nejsem mezi adresáty – je mi 
z  toho smutno a  snažím se najít příčinu ta-
kových jevů. Zdá se mi, že v České republice 
není jeden ČČK, ale na sedmdesát samostat-
ných červených křížů, velmi volně spojených. 
Kladu si otázku, jak může ČČK efektivně 
pomáhat jiným potřebným lidem, když není 
schopen akceptovat respektování elementár-
ních pravidel uvnitř vlastní organizace? Navíc 
- kdyby internetoví diskutéři věnovali alespoň 
tolik času, kolik stráví u svého počítače rozesí-
láním mailů důkladnému čtení kritizovaných 
rozhodnutí, často by zjistili, že kritizují něco, 
co v  rozhodnutích vůbec není. Snad je to 
pouhé nepochopení, ale co když v okamžiku, 
kdy o něco skutečně půjde, nenastane koor-
dinovaná akce, ale rozpoutá se jen neplodná 
diskuze? Přitom samozřejmě existují opravné 
prostředky k již přijatým usnesením volených 
orgánů a to na všech stupních. Je to revokace 
usnesení prostřednictvím volených delegátů. 
Uznávám, že je to pomalejší a méně efektní 
cesta, než internetová diskuze, ale je legitimní, 
demokratická a  správná. Zejména v  součas-
ném období, kdy stále pomáháme válečným 
konfliktem sužované Ukrajině, vnitřně vysíd-
leným lidem v  Iráku, zemětřesením postiže-
nému Nepálu a čelíme začínající a těžko od-
hadnutelné vlně migrace z Blízkého Východu 
do Evropy je důraz na jednotu naší organizace 
naprosto klíčový. Za současné mezinárodně 

politické a humanitární situace ve světě je ze 
všech 7 principů právě princip jednoty asi 
nejdůležitější a  mimo jiné znamená takové 
krizové řízení, kdy ústředí hraje roli analogic-
kou generálnímu štábu armády. Princip jed-
noty přitom rozhodně neznamená omezování 
vnitřní demokracie a svobody vyjadřování na 
všech úrovních. Je ale důležité si uvědomit, že 
není svobody bez respektování řádu - tomu 
se už říká anarchie. A tu by jistě nikdo z nás 
v řadách ČČK nechtěl. 

RNDr. Josef Konečný, 
ředitel Úřadu ČČK n
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Je Český červený kříž jednotný?

Migranti v ČR: pomoc ČČK
Na vlnu migrace, která postupuje z ji-

hovýchodu Evropy reaguje i Český červený 
kříž. Od 1.9.2015 poskytuje ČČK pomoc 
migrantům, kteří překročili státní hranice 
ČR, před jejich přijetím do příslušných za-
řízení MV pro uprchlíky. O tři dny později 
- v dohodě s MV ČR - poskytujeme po-
moc uprchlíkům směřujícím z ČR do jiné 
země (potravinové balíčky, voda, hygienic-
ké potřeby, asistence při pořízení jízdenek, 
případně nezbytné ošetření či přenocová-
ní). Tato pomoc se týká jak uprchlíků pro-
pouštěných z  uprchlických zařízení MV, 

tak uprchlíků kteří vstupují na naše území 
a  nejsou již umisťováni do uprchlických 
zařízení MV. Na pomoci se aktuálně podí-
lejí OS ČČK Brno, Frýdek-Místek, Mladá 
Boleslav, Ostrava, Praha 1 a  pro případ 
potřeby jsou připraveny všechny pověřené 
OS ČČK.

Úřad ČČK n
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Ve dnech 3.-4.8.2015 navštívila Český 
červený kříž delegace organizace Čínského 
červeného kříže provincie Zhejiang. Tato 
provincie na jihovýchodním pobřeží Číny 
má 58 milionů obyvatel, takže i  její organi-
zace ČK je přirozeně mnohem větší, než Čes-
ký červený kříž – ČK v Zhejiangu má 101 
oblastních spolků a  6.146 místních skupin, 
které sdružují 1.682.900 členů - fyzických 
osob; dále má Zhejiangský ČČK 4.119 
kolektivních členů. Organizace byla založena 
již v  r.1911, ročně vyškolí v  první pomoci 
760 tisíc osob. Kroužky mladých zdravotníků 
najdeme na 63% škol. Delegace, vedená 
generální tajemnicí Zhejiangského ČK paní 
He leqin, byla přijata na Úřadu ČČK prezi-
dentem ČČK Markem Juklem a  ředitelem 
Úřadu ČČK Josefem Konečným. Po vzájem-
ných prezentacích činností obou organizací 
byla vedena diskuse zejména o problematice 
výuky první pomoci, šíření mezinárodního 
humanitárního práva, péči o seniory, dárcov-

ství krve, pátrací služby či připravenosti na 
katastrofy, což jsou samozřejmě činnosti pro-
váděné oběma organizacemi. Po té delegace 
Čínského ČK navštívila zařízení pro seniory 
provozovaná Úřadem ČČK a zařízení provo-

zovaná OS ČČK Praha 9, navštívila též OS 
ČČK Praha 1, kde se seznámila s realizací pří-
pravy a  poskytováním pomoci při katastro-
fách na úrovni pověřeného OS ČČK.

Úřad ČČK n

Delegace Čínského červeného kříže navštívila ČČK

13. zasedání  
Výkonné rady ČČK

Výkonná rada ČČK na svém zasedání 19. 
září 2015 projednala a  schválila zaměření 
projektů ČČK, předkládaných na MZ ČR, 
MV ČR a  MŠMT pro rok 2016, rozšíření 
územní působnosti OS ČČK Karlovy Vary 
o  území okresu Sokolov, rozšíření územní 

působnosti OS ČČK Děčín o území okresu 
Ústí nad Labem, dotace z Fondu humanity 
ČČK a  udělila výjimku z  ustanovení 
bodu 5 písm. a) Směrnice ČČK č. 1/2009 
pro výkon funkce ředitele ÚOS ČČK 
Klatovy. Dále projednala a  vzala na vědomí 
kontrolu usnesení z  12. zasedání VR 
ČČK ze dne 27.6.2015, zprávu o  činnosti 
prezidenta ČČK a  Úřadu ČČK za období 
od 27.6.2015, přehled aktivit Úřadu ČČK 

a  OS ČČK se sdělovacími prostředky za 
období od 27.6.2015, souhrnnou informaci 
o  mezinárodní humanitární pomoci pro 
Irák, informaci o  vydaných souhlasech 
s  vyhlášením veřejné finanční sbírky OS 
ČČK Ostrava a OS ČČK Zlín  a informaci 
o aktuálním podílu ČČK na řešení uprchlické 
krize v ČR.

Zdena Kmoníčková, Úřad ČČK n

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

• 25.9.2015-Irák:  Na výskyt cholery v Bag-
dádu reagoval MVČK. Např. v Ghammas 
a Qadisiyya distribuuje z tanků nezávadnou 
pitnou vodu.

• 17.9.2015 - Ženeva/Svět:   MF ČK&ČP 
zahájila kampaň „Ochraňuj lidskost.Stop 
lhostejnosti“ zaměřenou na otázku migrace 
- v  tuto chvíli je každý 32. člověk na světě 
migrantem, ať již z  jakýchkoli důvodů... 
Ochrana lidí na cestě je naší kolektivní odpo-
vědností, řekl As Sy, gen. tajemník Federace 

• 14.9.2015 - Sýrie:    Země zničena, lid 
ignorován - slova ved. delegace MVČK 
v  Damašku M. Gasserové. Z  celkového 
počtu 22 mil. obyvatel kdysi krásné Sýrie 
od r.2011 muselo 12 mil. opustit domovy, 
z toho 4 prchnout do zahraničí, 220 tis. ze-
mřelo. Zdravotní péče, rozvody vody apod. 
- to vše funguje už jen díky MVČK a Syr-
skému ČP, který také zajišťuje realizaci více 
než 60% pomoci OSN. Letošní rozpočet 
mezinárodní pomoci ČK&ČP pro Sýrii je 
7,6 miliard Kč. 

• 12.9.2015   -   FYR Makedonie/Ženeva 
Mezinárodní federace ČKaČP podpoří 
Makedonský ČK při pomoci migran-
tům, kterých do Bývalé jug. republiky 
Makedonie přichází 4.500 denně. Částka 
81,3 mil.Kč umožní zajistit základní péči 
o 110.000 migrantů.

• 12.září 2015: Světový den první pomoci
 Druhá zářijová sobota je od roku 2000 

připomínána jako Světový den první po-
moci. Má všechny upozornit na to, že do-
vednost poskytnout první pomoc může - 
v prvních minutách - rozhodnout o životě 
a  smrti člověka. Letošní Světový den má 
motto: Nauč se první pomoc, buď hrdina. 

• 11.9.2015-Libanon: Mezinárodní výbor 
ČK rozdělil spolu s  Libanonským ČK  
90 tun potravinové pomoci cca 10.000 
Syřanů v severním Libanonu a též libanon-
ským rodinám, které ubytovaly syrské bě-
žence. Šlo o největší jednorázovou pomoc-
nou akci od začátku krize, uvedl J. Carrin 
(MVČK), jiné organizace bohužel takto 

rozsáhlou pomoc po-
skytnout nemohou. 
Každý balík je určen pro 5-člennou rodinu 
na 1 měsíc (podobně, jako pomoc ČČK 
v Kurdistánu). 

• 10.9.2015-Srbsko/Ženeva: Mezinárodní 
federace ČK&ČP podpoří pomoc Srbské-
ho ČK migrantům částkou 45 mil.Kč, což 
pokryje potřeby 314.580 běženců.

• 7.9.2015-Chorvatsko: V Dubrovníku se 
tento týden koná první Hodnotící kon-
ference Úmluvy o  kazetové munici. Jak 
připomněla Ch.Beerli, viceprezidenta 
MVČK, i  když je smluvními stranami 
Úmluvy již 95 zemí světa, je třeba usilo-
vat o  její univerzální akceptaci. Aktuální 
je také dekontaminace území zasažených 
v minulosti bomblety. ČR již je smluvní 
stranou Úmluvy.

• 3.9.2015-Súdán: MVČK zprostředkoval 
propuštění 18 příslušníků vládních sil 
držených povstaleckou Súdánskou osvo-
bozeneckou armádou. Včera byli přepra-
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veni helikoptérou za doprovodu MVČK 
a předáni v Nyala na jihu Súdánu. Podle 
E.Fillona, ved.Delegace MVČK v Súdánu 
propuštěným vojákům MVČK dále zajis-
til kontakt s jejich rodinami. V Súdánu je 
MVČK přítomen od r.1978. 

• 3.9.2015-Řecko/Ženeva: MF ČK&ČP 
poskytne podporu Řeckému ČK na po-
moc migrantům ve výši 66 milionů Kč. 
Tato částka pokryje potřeby 45.000 mig-
rantů (potraviny, voda, hygienické potřeby 
a další nezbytnosti), uvedla S. Tyrninoksa, 
vedoucí oddělení Federace pro Západní 
Evropu, po návratu z Řecka.

• 2.9.2015-Sýrie: Voda se stává zbra-
ní. Podle M.Gasser, vedoucí Delegace 
MVČK v Sýrii, v Aleppu civilisté enorm-
ně trpí záměrným přerušováním dodávek 
vody. M.Gasser v Aleppu jednala o pro-
blému jak se syrskými úřady, tak na dru-
hé strany fronty - přitom na jedné straně 
linie je čerpací stanice, zatímco na druhé 
elektrárna, čímž se obě strany mohou dr-
žet v šachu... Takový způsob vedení boje 
je ilegální. MVČK se Syrským ČP se po 
celé Sýrii snaží opravovat vodovodní sta-
nice a dodávat pitnou vodu.

• 2.9.2015-Jemen: Dnes časně ráno osa-
mělý střelec napadl konvoj MVČK mezi 
Sadá a  Saná, celkem zranil tři pracovní-
ky ČK, z nichž dva zranění podlehli. A.
Grand, ved. Delegace MVČK v Jemenu, 
označil útok za úmyslný a  vyjádřil sou-
strast rodinám mrtvých. 

• 30.8.2015-Libanon: Na různých místech 
Libanonu připomněl MVČK Meziná-
rodní den zmizelých - v Tripoli, Balbeku 
a Tyre se shromáždily rodiny, které pohře-
šují své blízké a apelovaly na úřady, aby se 
zmizeními zabývaly, desítky let od občan-
ské války zůstávají tisíce případů pohřešo-
vaných.

• 29.8.2015-Jemen: Jak oznámil ved. mise 
MVČK v  městě Taiz, O.Chassot, do-
chází zde k  nerozlišujícímu ostředlování 
civilních oblastí. MVČK žádá bezpečný 
průjezd pro sanitky a doručování nezbyt-
né humanit. pomoci. Zdravotní situace 
je v provincii Taiz velmi špatná, nemoc-
nice jsou přeplněné raněnými a potýkají 

se s nedostatkem zdrav. materiálu a léků, 
které vzhledem k bezp. situaci může Čer-
vený kříž jen obtížně nemocnicím dodá-
vat.

• 29.8.2015-Jemen: Jak oznámil ved. mise 
MVČK v městě Taiz, O.Chassot, dochází 
zde k nerozlišujícímu ostředlování civilních 
oblastí. MVČK žádá bezpečný průjezd pro 
sanitky a  doručování nezbytné humanit. 
pomoci. Zdravotní situace je v  provincii 
Taiz velmi špatná, nemocnice jsou přepl-
něné raněnými a potýkají se s nedostatkem 
zdrav. materiálu a  léků, které vzhledem 
k bezp. situaci může Červený kříž jen ob-
tížně nemocnicím dodávat.

• 28.8.2015-Ženeva/Svět: V dobách válek, 
katastrof aj. situací se lidé často ztrácejí, 
čímž trpí jejich rodiny. Osud pohřešova-
ných si připomínáme 30.srpna - Meziná-
rodním dnu zmizelých.

• 25.8.2015-Bangladéš: Mezinárodní fe-
derace ČK&ČP poskytne pomoc 32.500 
obětem cyklonu Komen. Následné po-
vodně zničily na 30.000 domů. Mnoho 
osob, včetně dětí a starců žijí v improvizo-
vaných přístřešcích na březích řek, 20 mil. 
Kč vynaloží Federace na zajištění přístřeší 
a pitné vody, uvedl S. Missiri, vedoucí re-
gionální delegace pro Jižní Asii.

• 24.8.2015-Mexiko/Ženeva: Prezident 
MVČK P. Maurer upozornil na to, že 
mnohé státy nedbají povinnosti zajistit 
dodržování mezinárodního humanitár-
ního práva při transferech zbraní bojují-
cím stranám, které porušují humanitární 
právo. MVČK připomíná také povinnos-
ti států - smluvních stran nové Úmluvy 
o  obchodu se zbraněmi, která zakazuje 
dodávky zbraní těm, kteří se podílejí na 
porušování válečných pravidel. 

• 24.8.2015-Jemen: Mezinárodní výbor ČK 
oznámil, že jeho subdelegatura v  Adenu 
byla dnes přepadena neidentifikovanými 
ozbrojenci. Podle vedoucího úřadovny S. 
Jarjouhiho byly odcizeny peníze, vozidla 
a pod., přitom se nejednalo o první incident. 
Bezpečnostní situace v zemi se zhoršuje. 

• 23.8.2015-Balkán:  Mezinárodní federa-
ce ČK&ČP vyslala do Bývalé jugosláv-
ské republiky Makedonie, Řecka a  Srb-

ska delegáty ke komunikaci s  uprchlíky 
a  koordinaci reakce Červeného kříže na 
uprchlickou vlnu v  oblasti. Gen. tajem-
ník Federace Elhadj As Sy jednal na místě 
s ministrem práce Srbska. Minulý týden 
zaslala Federace národním společnostem 
ČK v FYR Makedonie, Srbska a Řecka 30 
mil.Kč.

• 11.8.2015-Jemen:  Utrpení v  Jemenu 
musí svět probudit, říká P.Maurer, prezi-
dent MVČK, po třídenní návštěvě Jeme-
nu. Humanitární situace není menší, než 
katastrofická - každá rodina je konfliktem 
zasažena. Extrémní je dopad na zdravotní 
péči. Za urgentní označil P.Maurer zajiš-
tění volného pohybu zboží do a  uvnitř 
Jemenu. Letošní rozpočet MVČK na ak-
tivity v Jemenu činí 1,5 mld. Kč. Pitnou 
vodu již MVČK od ledna poskytl 2 milio-
nům lidí.

• 11.8.2015-Myanmar/Ženeva: MF ČK&ČP 
podpoří pomoc obětem povodní v Myan-
maru částkou 99.480.000 Kč, což pokryje 
potřeba 58.000 zasažených na 12 měsíců. 
Celkem počítá plán pomoci ČK s pomocí 
100.000 lidem, přitom 500 příslušníků 
Myanmarského ČK již pomohlo 50.000 
zasaženým.

•	 6.8.2015-Jemen:  MVČK, jako neutrální 
zprostředkovatel, dnes umožnil přesun sed-
mi zadržených bojovníků z Adenu do Sana. 
Transport proběhl letounem MVČK. Jak 
uvedl A. Grand, vedoucí Delegace MVČK 
v  Jemenu, jde o  součást výsledku širších 
důvěrných jednání mezi MVČK a strana-
mi konfliktu týkajících se přesunů vězňů, 
raněných i ostatků zemřelých.

• 6.8.2015-  uplynulo 70 let od prvního 
použití atomové pumy, kterou bylo letec-
tvem USA za druhé světové války zasaže-
no japonské město Hirošima. O  tři dny 
později bylo atomovou pumou napade-
no také Nagasaki. Přestože od této doby 
nebyly naštěstí jaderné zbraně již nikdy 
použity, představují stálé a velmi význam-
né riziko, neboť s jejich existencí existuje 
i možnost jejich použití.

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl,  
prezident ČČK n

OKÉNKO DO DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

Letošní léto nám sluníčko opravdu přálo. 
Léčebné pobyty o  prázdninách navštěvuje 
více pacientů,    i  když pro alergiky bývá 
nejvhodnější klimatická léčba v době potíží 
tj. na jaře a  na podzim. Vedle léčebného 
programu, podpořeného pravidelnými 
návštěvami vlastní solné jeskyně, byly pro 
děti připraveny zajímavé volnočasové akce. 

Vedle pravidelných turistických výletů do 
lesnatého okolí děti navštívily v  parných 
dnech nedalekou ,,Bukovanskou“ zátoku, 
která je přírodní romantickou vodní 
oázou Orlické přehrady. Vedle výletu 
na divadelní festival se děti podívaly do 
příbramského Hornického muzea a  také 
k  dobrovolným hasičům na Březové Hory. 

Zde si vyzkoušely zásahové obleky a dýchací 
přístroje s poznáním, že to hasiči při zásahu 
nemají vůbec jednoduché. Na dopravním 
hřišti se děti učily být ohleduplnými řidiči. 
Velkou radost měly z návštěv příbramského 
aquaparku nebo minigolfu. 

Další velice zajímavou akcí byla pozvánka 
našich klientů na profesionální šipkařský 
turnaj. Tým šipkařů z ŠK Podprouďák Lety 
a ŠK Bentons Lety pro naše malé pacienty 
připravil velký dětský turnaj o poháry a ceny. 

Letní aktivity v Dětské odborné léčebně 
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Organizátoři pan Richard Šotek a  pan 
Milan Dvořák se jim pilně věnovali a navíc 
připravili soutěže v  různých dovednostech. 
Děti zde strávily velmi příjemné odpoledne 
a  každý z  nich dostal od pořadatelů 
odměnu. Navíc organizátoři akce vybrali na 
startovném částku 4000,- Kč, kterou předali 
léčebně. Děkujeme za příjemný den a  za 
příspěvek k nákupu dětských společenských 
stolních her. 

Několik dnů poté byla léčebna poctěna 
velmi zajímavou návštěvou.

Přijel k nám pan Luděk Sojka, který zde 
v  letech 1933 (což bylo 2 roky po otevření 
ozdravovny) byl  na ozdravném pobytu. To 

ještě netušil, že se sem o několik let později 
znovu vrátí. Důvodem bylo povolání jeho 
tatínka pana Františka Sojky k řízení a správě 
tohoto dětského ozdravného zařízení, které 
založila první presidentka Československého 
červeného kříže paní Alice Masaryková. 
Pan František Sojka zde působil od roku 
1938 do roku 1953. Spolu s  dalším 
pamětníkem panem Hrudkou, který léčebnu 
také navštívil, jsme se zaposlouchali do 
poutavého vyprávění o dětství, o malebném 
místě zámku a okolí Bukovan, o nelehkých 
válečných časech a  odvaze pana Františka 

Sojky, který i  přes válečné období pomáhal 
v  ozdravovně českým dětem a  o  všedních 
i nevšedních událostech kolem tohoto místa, 

které příští rok oslaví 85. výročí od jeho 
založení. V  současné době je velmi hezkým 
příkladem cílevědomého a  humánního 
využití hodnotného památkového objektu 
pro účely zdravotnictví.

Děkujeme za velmi příjemnou, pro nás 
historicky poučnou návštěvu a přejeme panu 
Sojkovi a  panu Hrudkovi a  samozřejmě 
všem čtenářům pevné zdraví a stálou životní 
pohodu.  

Za kolektiv DOL Bukovany  
 Václav Plecitý

www.lecebnabukovany.cz n

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ ČČK

Ve dnech 11. – 13. září 2015 se 
v Jizerských horách konal již 37. ročník letní 
soutěže členů Horských služeb. Soutěží se ve 
dvou věkových kategoriích – první 18 až 40 
let a druhá 41 let a více. Za slunečného počasí 
odstartovalo v pětiminutových intervalech 23 

dvoučlenných hlídek z Orlických hor, 
Jizerských hor, Šumavy, Krkonoš, 
Jeseníků, Krušných hor a z okolního 
Slovenska, Polska a Německa. Závod 
byl situován do hřebenových partií 
Jizerských hor. Na trati přesahující 
20 km museli soutěžící v  časovém 
limitu předvést řadu technických 
disciplín: horolezecký výstup skalní 
stěnou, slaňování a  přemostění 
na lanech. Ještě před cílem byla 
připravena 2 ošetření. U  Kočičích 
kamenů byli dva zranění, jeden zůstal 
viset na laně v několikametrové výšce 
a  druhý ležel po pádu ze skály na 
zemi a  komunikoval jen částečně. 
S  povděkem jsme sledovali, že 
trestných bodů za ošetření bylo jen 
poskrovnu, všichni si vedli dobře. 
Poháry za nejlepší ošetření získala na 
3. místě hlídka č. 8 – David Savický 
a  Pavel Horký z  oblasti Jizerských 
hor, na 2. místě hlídka č. 20 – 
Martin Konfala a Tomáš Dikoš z HS 
Malá Fatra ze Slovenska a na 1. místě 
stanula hlídka č. 15 – Tomáš Prchal 
a Jiří Čech z Jizerských hor. 

Úřad ČČK n

Mezinárodní soutěž Horských služeb 2015
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Mezinárodní taktické cvičení „Sanitka 
2015“ bylo největším z   osmi cvičení pořá-
daných Jihomoravským krajem  na kterém se 
podílel i Červený kříž. Účastnil se pořádající 
kraj Jihomoravský, Jihočeský, kraj Vysočina 

a  Dolnorakouský červený kříž. Námětem 
byla vážná dopravní nehoda osobních vo-
zidel s  českými a  rakouskými registračními 
značkami s  větší skupinou cyklistů na or-

ganizované projížďce českého a  rakouského 
„Cycling Club“. V  jejím důsledku došlo ke 
zranění velkého počtu osob (30 figurantů).  
Maskování a  zabezpečení zázemí pro cvičící 
„profesionály“ vč. celodenní stravy zajišťoval 

OS ČČK Brno. Aktivní účast členů 
HJ OS ČČK Brna a Blanska na všech 
krajských cvičeních vychází ze Smlouvy 
o spolupráci s IZS JMK, kterou má OS 
ČČK Brno uzavřenu od roku 2006 a ze  
členství v PANELu NNO JMK, jehož 
jsme koordinátory.

Aktivní účast na cvi-
čeních pořádaných Ji-
homoravským krajem je 
pro naši Humanitární 
jednotku velkým příno-
sem, stejně tak jako člen-
ství v  PANELu NNO 

JMK.  Za dobu od vzniku 
v  roce 2004, prošel PANEL 
několika fázemi, ale smysl 
zůstává zachován. Vychází 

z  něj koordinovaná pomoc při nenadálých 
krizových situacích, zajišťuje efektivní  řízení 
činnosti nestátních neziskových organizací při 
řešení následků mimořádných událostí a dává 
nestátním neziskovým organizacím šanci 
k předávání  informací o své činnosti směrem 
k  profesionálům, členům  NNO i občanům, 
k  získávání  zkušeností  na  společných akcích 
a  v neposlední řadě i získání finančního pří-
spěvku  na činnost. 

Nejde vždy jen o  cvičení. Několikrát 
PANEL pomohl v reálné situaci 
a  byli to zejména členové Čer-
veného kříže, kteří byli nositeli 
potřebné pomoci.

Poděkování, které jsem pře-
vzala z  rukou hejtmana Jiho-
moravského kraje pana Michala 
Haška patří všem, kteří se akcí 
účastní, systematicky se připra-
vují  a mají chuť pomáhat.  

Ivana Holásková, 
ředitelka Úřadu OS ČČK Brno n

Významná spolupráce OS ČČK v Brně s Jihomoravským krajem

Ve dnech 19. a 20. června 2015 se v Pra-
ze konal už patnáctý ročník hudebního fes-
tivalu United Islands of Prague. Pódia se 
nacházela na Střeleckém a Dětském ostrově, 
v  Kinského zahradě, a  také na Kampě. Ve 
všech areálech byl pro návštěvníky akce při-
praven bohatý doprovodný program, jehož 
součástí byl právě na Kampě i  stánek Ob-
lastního spolku ČČK Praha 1, o který se sta-
rali především členové naší místní skupiny.

U našeho stánku se mohly nejen děti do-
zvědět, jak poskytnout první pomoc při bez-
vědomí a  krvácení, ale také jsme je naučili, 
jak správně provádět resuscitaci, nebo jak vy-
tvořit tlakový obvaz na krvácející ráně. Reali-
stická poranění jsme na místě také maskovali.

Zároveň bylo u našeho stánku k dispozici 
mnoho knížek, časopisů, omalovánek a dal-
ších věcí s tematikou první pomoci. Všichni 
dostali možnost zakoupit si oblíbené tričko 
s nápisem "Buš do mě, ať není po mě." nebo 

některý z  produktů Komunitního centra 
Koubkova.

Překvapením pro nás byla sobotní ná-
vštěva skupiny členů Záchranného týmu 
ČČK Ostrava, kteří se shodou náhod vypra-
vili do Prahy za kulturou, aniž by tušili, že 
zde budeme mít stánek.

V okolí se po celou dobu akce hrál bad-
minton, ale poblíž se nacházel i stánek České 
televize, kde děti neodolaly možnosti vyfotit 
se s pohádkovými postavičkami v nadživot-
ní velikosti.

I když během soboty přišlo několik krát-
kých dešťových přeháněk, akce byla úspěšná, 
a všichni věříme, že si ji zase za rok zopaku-
jeme. 

Mgr. Šimon Hlinovský, 
předseda 5. místní skupiny při OS ČČK Praha 1 n

Hudební festival „United Islands 2015“

18.6.2015 hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel spolu se zástupci OS ČČK, 
lékařské veřejnosti a obcí ocenil dárce krve, kteří 
pravidelně navštěvují transfuzní stanice. Akce 
se již tradičně konala v  sále Krajské knihovny 
Karlovy Vary. 

U příležitosti oslav Světového dne dárců krve 
bylo oceněno celkem 52 lidí z  regionu. Ačkoliv 
podle lékařů spotřeba krve při operacích díky 
technologickému pokroku a  novým postupům 
klesá, dobrovolné dárcovství je stále potřebné. 
„Rád bych poděkoval všem přítomným za to, že 

nezištně pomáhají druhým. Krev je to nejcennější, 
co může člověk člověku darovat,“ uvedl hejtman 
Karlovarského kraje Martin Havel. 

Zlatý kříž III. stupně za 80 odběrů si odneslo 
44 dárců a  dalších 8 dárců získalo Zlatý kříž 
II. stupně za 120 odběrů. Převažovali muži, 
kterých bylo dohromady 47. Kromě plaket byly 
předávány i  symbolické červené růže, pamětní 
listy Karlovarského kraje a drobné dárky.

Věra Sládková, DiS., 
ředitelka Úřadu OS ČČK Karlovy Vary n

Dárci krve převzali ocenění 

Z ČINNOSTI OS ČČK
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Minulý rok v dubnu převzala „žezlo“ Ob-
lastního spolku ČČK Havlíčkův Brod nová 
ředitelka paní Ilona Loužecká. Vše začalo 
být pro ni i  pro nové předsednictvo zčásti 
neznámé a staly se některé věci novinkami. 
Začali jsme pracovat s chutí a opět jsme pra-
covali na dobrém jméně ČČK. 

Obě dvě pracujeme v červeném kříži již 
dlouhá léta, máme rády první pomoc, vý-
uku, práci s dětmi a všeobecně i s lidmi , 
více nás ale lákala práce se seniory. Touto 
myšlenkou se rozběhl „kolotoč“, který jsme 
si možná ani v první chvíli nedokázali před-
stavit. Město navrhlo, abychom jako oblast-
ní spolek zřídili SENIOR POINT. Dlouho 
jsme se  nerozmýšleli, součástí bylo stěho-
vání, protože předchozí kancelář byla v pa-
tře a to bylo pro seniory nezvladatelné. Od  
1. srpna 2014 začal fungovat „náš brod-
ský“ Senior Point za podpory Kraje Vyso-
čina a města Havlíčkův Brod.
Potřebujete pomoc v sociální oblasti?
Nevíte si rady v každodenních situacích?
Nebo si chcete jen popovídat?
Senior Pointy jsou právě ta místa, kde 
vám pomáháme, kam se můžete s  důvě-
rou obrátit.

Náš Senior Point je kontaktní místo pro 
seniory, kde:
• naleznete komplexní informace z  oblastí 

života, které Vás zajímají
• poskytujeme informace o sociálních služ-

bách, úřadech, institucích, veřejných služ-
bách

• získáte kontakty na seniorské organizace 
a  informace o dalších systémech pomoci 
a podpory seniorů

• vám vyškolená obsluha poradí nebo po-
může najít správné informace

• máte k  dispozici počítat s  přístupem na 
internet

• můžete si vyřídit slevovou kartu Senior Pas
• máte možnost přečíst si časopisy věnované 

seniorům
• je pro vás připraveno drobné občerstvení
• máte možnost popovídat si v přátelském 

prostředí

Pracujeme pro seniory každý den od 8.00 

hodin do 12.00 hodin, v pondělí a ve středu 
jsme v kanceláři do 17.00 hodin, zde pracuje-
me jak pro červenokřižáky, tak i pro klienty 
senior pointu. Máme pravidelné i  jednorá-
zové akce, já jsem asi nejvíc nadšená pravi-
delným monitoringem, který je ve čtvrtek 
od 8. 00 – 10. 00 a je ve spolupráci s naší zdra-

votnickou školou. Dále podněcujeme naši 
starší generaci k  cvičení, ve čtvrtek máme 
zdravotní cvičení, v  pondělí vycházková 
dopoledne a  odpoledne chůzi s  hůlkami 
- nordic walking. Dopoledne v  pátek zase 
podněcujeme kreativitu a  flexibilitu našich 
klientů v tvořivých dílničkách.

Jiné aktivity našeho oblastního spolku už 
nejsou zase tak „nic nového“, myslím, že se 
jimi zabýváme skoro všichni, výuka PP dětí, 
dospělých, vedení kroužku „červenokřižáčků“, 
práce s  mládeží, oceňování dárců krve, soutěže 
mladých zdravotníků, tábory, víkendové akce, 
spolupráce s  místními skupinami (pořádání 
besídek, karnevalů a pod.).

Jana Kudlová, 
předsedkyně Oblastní výkonné rady

ČČK Havlíčkův Brod n

OS ČČK Havlíčkův Brod

V  sále místního kulturního domu dne 
22.srpna upořádaly členky místní skupiny 
Českého červeného kříže v Rychvaldě, kte-
rá patří pod OS ČČK Karviná historicky 
první Seniorden, Ve spolupráci s  Městem 
Rychvald připravily celodenní bohatou 
a různorodou nabídku informací, rad a zá-
bavy pro seniory z Rychvaldu a okolí. Přesto, 
že byly prázdniny a sobota, byl sál účastníky 
a hosty zcela zaplněn. 

„Seniorům v našem městě se jako členové 
Červeného kříže hodně věnujeme, a  proto 
nás napadlo, že bychom jim mohly podat 

na téma stárnutí a  problémů s  ním spoje-
ných ucelené informace během jednoho dne 
a  také jim zpříjemnit tento den zábavou. 
Pozvaly jsme přednášející, děti a oblíbenou 
skupinu Havířovské babky a  připravily ce-
lodenní program,“ řekla předsedkyně MS 

ČČK Rychvald Marie Nadkanská, která 
Seniorden nejen moderovala, ale také byla 
jedním z hlavních organizátorů. 

Účastníci akce získali informace o sociál-
ních službách ve městě a  okolí, o  nárocích 
na sociální dávky a  možnostech bydlení 
v městském i  soukromém zařízení pro seni-
ory na území Rychvaldu, i o dnes již něko-
likaleté úspěšné nabídce služeb Seniortaxi, 
které město provozuje.  Pracovník oddělení 
tisku a prevence Policie ČR Karviná hovořil 
o podvodnících    a fintách, s nimiž zloději 
okrádají seniory, nebo o tom, jak snadno se 

senioři stávají terčem loupežné-
ho přepadení. Předvedl pomůc-
ky, kterými lze útočníka zastra-
šit a  poradil, jak se v  případě 
přepadení zachovat. Intimním 
problémům inkontinence a je-
jich řešení se věnoval v přednáš-
ce manažer firmy Hartmann
-Rico, problematiku stáří, stár-
nutí a mezigeneračních vztahů 
zasvěceně rozebrala socioložka, 
která se věnovala také proble-

matice cvičení paměti.    K  programu pat-
řila i  osobní zkušenost studentky univerzity 
třetího věku, výzva k dalším potencionálním 
studentům, protažení těla na židlích pod ve-
dením zkušené lektorky nebo výstava obrazů 
seniorů z Havířova-Horní Suché.  

Senioři se do programu aktivně zapojova-
li, zajímali se o rady přednášejících a také se 
zúčastnili humanitární akce. V jednorázové 
sbírce věnovali peníze, které postačí na deset 
moskytiér, jež ochrání 30 dětí v nemocnici 
v africké Malawi. 

Práce našich členek až v  Africe. Naše 
MS ČČK navázala  spolupráci s  Interna-
tional Humanity, neziskovým občanským 
sdružením se sídlem v ČR.  První vlaštov-
kou této naší další humanitární činnosti 
jsou přikrývky z  pletených čtverců, které 
napletly naše členky a  které odesíláme do 
nově otevřené nemocnice v africké Malawi. 
Do stejného místa poputují také moskytiéry 
pro děti, pro které byla uspořádána sbírka 
během Seniordne. Spolupráci s  Internatio-
nal Humanity hodláme v budoucnu rozvíjet 
a dle možnosti rozšířit o další aktivity.

Vlasta Krzyžanková, MS ČČK Rychvald
Foto: archiv MS ČČK Rychvald n

Seniorden byl plný informací, rad i zábavy
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Začátek září je v  tomto roce minimálně 
zde na Liberecku značně neobvyklý. Tedy 
alespoň podle množství různých sportov-
ních, kulturních či jiných akcí, se kterými se 
jakoby roztrhnul pytel a členové libereckého 
Záchranného týmu OS ČČK jedou doslova 
na plný plyn.

Už v polovině měsíce jsme měli odslou-
ženo více než 100 hodin na zdravotnických 
dozorech, což je v rámci dobrovolnické čin-
nosti opravdu pěkné číslo a další požadavky 
se na nás valí ze všech stran, za což jsme sa-
mozřejmě rádi.

Zdravotnické asistence nijak nedělíme na 
ty dobré a na ty horší. Všechny jsou na stej-

né úrovni a naprosto vždy a zcela vážně jde 
především o to odvést dobrou práci a zajistit 
kvalitní zdravotní péči všem přítomným.

I přesto si dovolím z těch opravdu účast-
nicky zajímavých akcí zmínit například 
zdravotnické zabezpečení na výcviku poli-
cistů ČR - poříčního oddělení Brná a jejich 
kolegů z  Drážďan SRN na novém veslař-
ském kanálu v Roudnici nad Labem, které 
proběhlo 8. -9. 9.2015. Tohoto výcviku se 
zúčastňujeme již několik let v  rámci naši 
dobré partnerské spolupráce a  vždy jsme 

platnou pomocí při drobných poraněních 
účastníků výcviku.

Další zajímavé akce přinesla sobota  
12. 9. 2015. Tento den byl pro červenokři-
žáky obzvláště významným neb tento den 
byl zároveň Světovým dnem první pomoci 
a tak jsme jej oslavili po svém - tedy jak jinak 
než prací při zdravotnickém zabezpečení ně-
kolika souběžných akcí.

Na té první vyletěla část týmu v duchu 
motta liberecké Magny společně s  jejími 
zaměstnanci “vzhůru do oblak” při zdravot-
nickém dozoru a  prezentaci první pomoci 
během firemního dne, který tato společnost 
pro své zaměstnance každoročně pořádá jako 

poděkování za věrnou 
spolupráci. Pestrý pro-
gram pro návštěvníky, 
který doprovázela např. 
zpěvačka Leona Ma-
chálková nebo popu-
lární liberecká skupina 
TĚLA doplňovali svou 
přítomností mj. také 
naši zdravotníci, kteří 
v  rámci Světového dne 
první pomoci připravili 
její prezentaci pečlivě 

bděli nad zdravím všech zúčastněných.
O pár set výškových metrů dále v  areá-

lu skokanských můstků na Ještědu probíhal 
první ročník extrémního běžeckého závodu 
“JEŠTĚDMAN”. Členové našeho Záchran-
ného týmu se svou sanitou zajišťovali zdra-
votnickou asistenci po celou dobu závodu. 
V jeho ohni jsme však měli i svého zástupce 
z  řad záchranářů Tomáše Kratochvíla v  zá-
vodní kategorii na 13km s názvem “drtič”. 
Vedl si velmi statečně a  závod absolvoval 
s  dobrým umístěním ve středu závodního 

pole. Po doběhu závodu zase běžel dolu do 
hokejové arény do služby na hokej. Díky 
Tome.

Aby toho nebylo málo, další část ZT byla 
účastná velké tankové bitvy ve Vesci u pří-
ležitosti 70. výročí konce 2. světové války. 
Dobová vojenská technika, střelba a  nízké 
přelety bojových letadel nad hlavami účast-
níků, zkrátka podívaná, která rozhodně stála 

za to. I přes množství vystřílených nábojů se 
nic závažného nepřihodilo a  zdravotnický 
dozor, který jsme zde zajišťovali proběhl bez 
větších zdravotních komplikací.

Světový den první pomoci (12.9.)  jsme 
tak prožili na vlastní kůži a opravdu inten-
zivně. V  druhé půlce září tempo nebude 
polevovat, ale odměnou za společné snažení 
a nasazení našich zdravotníků bude říjnové 
soustředění ve Sloupu v Čechách, kde sice 
nebude chybět další výcvik, ale samozřejmě 
bude prostor i pro relaxaci a nové načerpání 
sil. Děkujeme všem našim členům za zodpo-
vědný a proaktivní přístup. 

   Ondřej Hradec, 
Záchranný tým ČČK Liberec n

Záchranný tým ČČK Liberec v jednom kole

Letním soustředěním v tá- 
borové základně Laguna 
v Luhách u Potůčků si letoš-
ní prázdniny zpříjemnily děti 
z  Karlovarska, které se zají-
mají o první pomoc.

V  posledním červenco-
vém týdnu se jich do typické-
ho ležení MASH, kde se sta-
nuje ve vojenských stanech, 
sjely dvě desítky. Účastníci 
Oblastního studijního stře-
diska Českého červeného kří-
že se nacházeli uprostřed pří-
rody -  tábořiště se nachází na 
území dnes již zaniklé osady 
Luhy ve výšce cca 880 metrů 
nad mořem. 

Cílem a  náplní bylo jako 
každý rok stmelení kolektivu, 
zvýšení fyzické kondice a  se-
známení se s  dalšími doved-
nostmi v první pomoci na pev-
nině či ve vodě. Na děti čekala 
také řada sportů a aktivit – pěší 
výlety, složení přísahy „Desate-
ro zlatokopa“, hlavolamy nebo 
výroba triček, a nechyběly ani 
typické táborové činnosti, na-
příklad oheň nebo zpěv.

Červencové počasí nám 
přálo, a  tak jsme si užili 
spoustu legrace a her.

Ing. Michaela Sládková, 
garant pro výuku první pomoci

OS ČČK Karlovy Vary n

„MASH“ u Potůčků - děti se zdokonalovaly v první pomoci i o prázdninách
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13. - 27. července letošního roku se konal 
čtrnáctidenní mezinárodní kemp Červeného 
kříže a  Červeného půlměsíce v  malebném 
městečku Langenlois, nacházejícím se neda-
leko Vídně. Kemp je už šedesátým rokem 
organizován Mládeží Rakouského červeného 
kříže. Tento rok se sjelo 22 delegací z náro-
dů po celém světě, například z  Rumunska, 
Chorvatska, Finska, Irska, Ukrajiny, ale do-
konce i  z  Thajska, Japonska či Vietnamu. 
Letošním tématem celého kempu bylo: „Be 
Extraordinary – Take Adventure of Crossing 
Borders by leaving Prejudices Behind“. Jako 
členky 5. místní skupiny z Prahy 1 jsme byly 
vybrány, abychom zachránily čest českého 
národa, a abychom reprezentovaly ČČK. Na 
celý kemp jsme se pečlivě a  s  očekáváním 
připravovaly ještě před samotnou cestou. Co 
všechno jsme zažily, si můžete přečíst v násle-
dujících řádcích.

Po cestě z  Prahy do Vídně nás vyzvedli 
organizátoři, kteří nás následně odvezli do 
internátní zahradnické školy v  Langenlois. 
K ní patří i přilehlý zahradní komplex zvaný 
„Paradise“, ve kterém jsme mohli odpočívat 
a trávit náš volný čas po obědě. Mimo hřiště 
na volejbal se zde nachází lezecká stěna, hou-
pačky a biotop na koupání. Několikrát jsme 
měli možnost vyrazit do města na nákupy.

Po úvodním přivítání organizátorů a uby-
tování jsme začaly hrát seznamovací hry a po-
znávat nové přátele. Následovaly skvělé dny 
plné nezapomenutelných zážitků. Nejvíce nás 
zaujaly interaktivní přednášky, ať už na téma 
obchodu s lidmi, či o historii Červeného kří-
že. Velmi zajímavou zkušeností pro nás byla 

přednáška a  následná ve-
černí hra věnovaná tématu 
uprchlíků, které je jedno 
z nejaktuálnějších v dneš-
ní době. Den byl obvykle 
zakončen prezentací jed-
notlivých národů a  jejich 
vlastním programem. Za 
Českou republiku jsme 
se rozhodly naučit ostatní 
účastníky vařit brambo-
ráky a tančit polku. Jindy 
se večer také konal speciální program, jako 
například kostýmová party nebo „bojovka“. 
Dále jsme se zúčastnily několika výletů, jako 
například do Vídně, Melku, Mauthausenu 
a Burgenlandu. Velice nás překvapilo a potě-
šilo, že rakouští obyvatelé byli velmi přátelští 
a pohostinní, dokonce jsme byli pozváni na 
tradiční rakouský Heuriger s  ochutnávkou 
vína. Když už se zmiňujeme o víně, navštívili 
jsme také muzeum vína v Langenlois, které 
bylo zčásti pojaté jako skanzen.

Začátkem druhého týdne začaly horečné 
přípravy na Festival národů, který se konal 
v  pátek 24. července. Všichni účastníci se 
rozdělili do čtyř skupin (taneční, kreativní, 
mediální, organizační), ve kterých celý ná-
sledující týden dělali maximum pro hladký 
průběh festivalu. My konkrétně jsme se zú-
častnily kreativní skupiny, ve které jsme vy-
ráběly náramky a  dekorace ve stylu letiště. 
Na Festival národů se jako vždy sjelo mnoho 
návštěvníků, ať už z řad minulých účastníků 
kempu nebo široké veřejnosti. Každá delega-
ce si zde vytvořila svůj stánek, v němž prezen-

tovala národní zvyky a kuchyni. K tomu na-
bízela různé suvenýry a letáčky o Červeném 
kříží či půlměsíci. Celý festival Národů byl 
uveden na pódiu některými účastníky a ná-
sledně všechny delegace předvedly svá před-
připravená vystoupení. Na závěr večera nás 
organizátoři překvapili krásným ohňostrojem 
a vystoupením zpěváka Johnnyho Palmera.

Následující dny proběhly v klidném tem-
pu příprav na odjezd. Na konci kempu jsme 
obdarovali naše tajné přátele, které jsme si 
všichni vylosovali na začátku pobytu a  kte-
rým jsme po celou dobu psali tajné vzkazy 
a psaníčka do post boxu.

Tato zkušenost je pro nás neopakovatelná 
a velice si vážíme této příležitosti být součástí 
této skvělé komunity lidí a hlavně přátel po 
celém světě. Během pouhých dvou týdnu se 
nám povedlo utvořit mezinárodní síť dobro-
volníků Červeného kříže a  půlměsíce, kteří 
zůstanou v kontaktu navzdory velkým vzdá-
lenostem.

 Andrea Moravcová a Petra Lehejčková,  
5. místní skupina ČČK Praha 1 n
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Pozoruhodné zážitky i v letošním roce při-
náší českým a  polským dětem projekt, který 
jsme zahájili v  roce 2010. Česko-polský pro-
jekt byl spolufinancován z prostředků ERDF 
prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Stále 

nové laické záchranáře učíme životzachraňující 
úkony, které v  kritických okamžicích zachra-

ňují životy. Dne 31. května 2015 jsme v polské 
Kudowe - Zdrój v lázeňském parku položili na 
zem resuscitační model  - dospělého člověka. 
V průběhu celého dne přicházeli děti i dospělí, 
Poláci i Češi a zkoušeli si oživovat. Pro větši-
nu  to bylo poprvé, našli se i ti, kteří trénovali, 
aby se zdokonalili. Odjížděli jsme domů s pří-
jemným pocitem smysluplně prožitého dne. 
Přemýšleli jsme o  slovech polského profesio-
nálního záchranáře, který byl mile překvapen 
a ubezpečil nás, že tyto aktivity tady na polské 
straně zcela chybí. „Potem znowu, czasem do 
widzenia - tak zase někdy nashledanou.”

Prázdniny zahájili mladí záchranáři ře-
šením modelové situace v  terénu. V  pátek  
10. července se vydali na společný výlet do 
Adršpachu, kde je překvapila nečekaná udá-

lost  právě v době, kdy do skal přijíždělo mno-
ho našich i zahraničních turistů. Náhle tu byl 
traktor, auto, cyklista, krev, volání o pomoc, 
pět minut rozhodujících o  životě a  smrti… 
hasiči, sanita.  Dokonale simulovaná neho-
da. Cílem bylo prověřit nejen schopnost po-
skytnout první pomoc, ale také připravenost 
zvládnout vlastní stres a emoce. Prvotní be-
zradnost vystřídala odvaha a snaha zachránit 
lidské životy. Své síly, zkušenosti a dovednosti 
zde mohl předvést každý. Posoudit a promys-
let, v čem byl největší problém, co by se dalo 
udělat lépe. O prázdninách bude čas ještě vše 
zdokonalit. Vždyť všichni víme, že příště to 
nemusí být simulace, ale skutečná nehoda.

Lenka Zelená,
ředitelka Úřadu OS ČČK Náchod n 

První pomoc – Pierwsza pomoc stále aktuální

Mezinárodní kemp v Langenlois
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