
Světový den Červeného kříže a Červeného 
půlměsíce se slaví každoročně 8. května – ve 
výroční den narození zakladatele této celosvě-
tové humanitární organizace  Henri Dunanta. 
Český červený kříž oslavil letošní Světový den 
ČK&ČP již tradičně – shromážděním v Sená-
tu Parlamentu ČR, které proběhlo 9.5.2016. 
Konalo se pod záštitou předsedy Senátu Mila-
na Štěcha za účasti delegací Slovenského čer-
veného kříže a Hessenského zemského spolku 
Německého červeného kříže. Především však 
sál zaplnili dlouholetí členové, zaměstnanci 
a dobrovolníci ČČK. 

Prezident ČČK Marek Jukl ve svém proje-
vu především děkoval všem, kdo se podílí na 
stavbě Humanity, započaté Henri Dunantem, 
a zmínil mimo jiné několik výročí vážících se 
k letošnímu roku. První z nich se týká přímo 
Henri Dunanta, kterému právě před 115 lety, 
v r.1901, byla udělena – vůbec první – Nobe-
lova cena míru, což je vyjádření velmi sym-
bolického a  stále aktuálního sepětí lidskosti 
a míru: Červený kříž, v duchu svého prvního 
základního principu „vznikl z potřeby přiná-
šet pomoc raněným na bitevním poli bez ja-
kékoli diskriminace a  jeho posláním 
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je za všech okolností předcházet a zmírňovat 
lidské utrpení, chránit lidský život a  zdraví 
a zajistit respektování lidské bytosti“  a má za 
úkol „Napomáhat vzájemnému porozumění, 
přátelství, spolupráci a  trvalému míru mezi 
všemi národy.“ Toto sepětí ostatně vyjadřuje 
druhé ze dvou mott Mezinárodního hnutí 
ČK&ČP „Humanitou míru“ doplňujíc tak 
první „Milosrdenství mezi zbraněmi“. Proje-
vování lidskosti při poskytování pomoci bez 
rozdílu, bez ohledu na to, za koho třeba ra-
něný předtím bojoval, respektování pravidel 
mezinárodního humanitárního práva, napo-
máhá k  tomu, aby po skončené válce našli 
lidé z obou stran k sobě cestu a aby vzniklý 
mír mohl být mírem trvalým. Realita dnešní-
ho světa nás přesvědčuje o vysoké aktuálnosti 

těchto myšlenek. Slovy prezidenta MVČK 
P. Maurera pronesenými v Radě bezpečnos-
ti OSN 3.5.2016: „I války mají své hranice, 
války bez nich by byly válkami bez konce.“ 
Neměli bychom zapomenout, že právě zmí-
něné motto ČK „Humanitou k míru“ spat-
řilo světlo světa před 55 lety v Praze, kde je 
schválilo zasedání Rady delegátů ČK&ČP. 
Ono pražské zasedání však mělo ještě jeden 
důležitý aspekt: Loni jsme si připomněli  
50. výročí současného znění Základních 
principů ČK přijatého XX. Mezinárodní 
konferencí ČK v  r. 1965 ve Vídni. V  lůně 
Červeného kříže byly poprvé schváleny prá-
vě před 55 lety na pražském zasedání Rady 
delegátů a  pak byly potvrzeny Mezinárodní 
konferencí.

Slavnostní shromáždění pozdravila Mila-
da Emmerová, místopředsedkyně senátního 
Výboru pro zdravotnictví a  sociální poli-
tiku, která také spolu s  prezidentem ČČK 
předávala jednotlivá ocenění. Předáno bylo 
celkem 28 Pamětních listů a  33 vyznamená-
ní „Za dlouholetou práci v ČČK“. Oceněno 
bylo také osm OS ČČK podílejících se na 
asistenci migrantům i 6 podporovatelů pro-
gramové činnosti ČČK. Součástí slavnostní-
ho shromáždění bylo také předání dvou Me-
dailí Alice Masarykové, našeho nejvyššího 
ocenění, a jedné plakety Za záchranu života. 
Prožitek z oslav zvýraznilo vystoupení zpě-
vačky Daniely Šinkorové.

Představíme krátce nové nositele Medaile 
A. Masarykové, od jejíhož úmrtí letos uply-
ne právě 50 let a  která mimo jiné založila 
tradici Velikonočního mírů ČSČK, na něž 
navazuje nejen tradice shromáždění v Parla-
mentu ČR, ale především sám Světový den 
ČK&ČP.

Mottem letošního Světového dne 
ČK&ČP bylo „Být všude a  pro všechny“. 
Všichni přítomní vyznamenaní jsou dokla-
dem toho, že ČČK, jako jedna ze 190 ná-
rodních společností Mezinárodního hnutí 
ČK&ČP,  je schopen nyní i v budoucnu této 
myšlence dostát.

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

Nejvyšší vyznamenání ČČK – Me-
daile Alice Masarykové byla letos uděle-
na panu Ivanu Rusnakovi, předsedovi 
Oblastní výkonné rady ČČK v Praze 9.  Od 
svých 20 let je členem Československého 
červeného kříže,  spolupracuje při soutěžích 
mladých zdravotníků ČČK,  při  náboru 
bezpříspěvkových dárců krve a  jeho 
propagaci. Aktivně se podílí na dalších 
aktivitách Červeného kříže.

V pořadí již 70. Medaili Alice Masaryko-
vé obdržela paní Libuše Preclíková, členka 
ČSČK v okrese Ústí nad Orlicí již od roku 
1953. Červený kříž ovlivnil celý její život – 
školila děti i dospělé v první pomoci a or-
ganizovala letní pobytové akce pro děti se 
zdravotním oslabením. Dnes vede centrum 

pro seniory, ošacovací středisko, zabezpečuje 
besedy a přednášky. Včetně svých dětí se vel-
mi aktivně věnuje činnosti Červeného kříže 
v okrese Ústí nad Orlicí.

Vyznamenání ČČK „Za záchranu ži-
vota“ získal Karel Janderka, žák 8. třídy 
ZŠ v  Moravských Budějovicích. Tento 
13letý chlapec poskytl správně a  účinně 
první pomoc svému dědečkovi, který po 

zástavě srdce upadl do bezvědomí. „Chlapec 
byl klidný a  evidentně věděl co má dělat, 
okamžitě zavolal správné telefonní číslo a až 
do příjezdu záchranky prováděl technicky 
správnou resuscitaci“ - tak hodnotí činnost 
chlapce záchranáři, kteří přijeli na místo 
zásahu. Ze situace bylo jisté, že chlapec 
zachránil pacientovi život.

Úřad ČČK n

Představujeme některé z oceněných
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AKTUALITY - INfORmAcE

V uplynulém období zasedala Výkonná 
rada ČČK dvakrát, na dubnovém zasedání 
byly projednány a schváleny všechny písem-
né materiály určené pro Shromáždění dele-
gátů ČČK, návrhy na vyznamenání ČČK 
udělené při oslavách Světového dne ČK, 
stávající stav a východiska dalšího plánování 
krizové připravenosti ČČK, vyhodnocení 
spolupráce s  kolektivními členy ČČK, 
rozšíření územní působnosti OS ČČK Brno 
o území okresu Břeclav a změny v příloze č. 1 
Směrnice č. 2/2003 O ustavení pověřených 
OS ČČK a zásadách jejich činnosti. Rovněž 
se zabývala žádostí OS ČČK Hradec Králové 
o odvolání proti rozhodnutí VR ČČK u SD 
ČČK, které bylo zamítnuto, jelikož VR 
ČČK rozhodla v souladu se Stanovami ČČK 
a se zákonem.

Na květnovém zasedání VR ČČK byl ře-
šen a  schválen úplatný převod nemovitosti 
v  Lánech na Středočeský kraj – Muzeum 
T.G.M. a další pravidelné body jednání, kte-
ré VR ČČK vzala na vědomí.

Zasedání Komor ČČK – delegáti  Mo-
ravskoslezské komory ČČK dne 23.4. a   
České komory ČČK 30.4. vyslechli infor-
mace ze zasedání VR ČČK, zprávy o  čin-
nosti Úřadu ČČK a  prezidenta ČČK za 
uplynulé období a předjednali materiály pro 
Shromáždění delegátů.

Dne 21.5.2016 se sešli delegáti na Shro-
máždění delegátů ČČK, kde přijali násle-
dující usnesení : SD ČČK vzalo na vědomí 
a) kontrolu usnesení z SD ČČK 23.5.2015; 

b) nové členy SD ČČK - PhDr. Lenku  
Mazuchovou – z  OS ČČK Kladno,  Jana  
Holého  – z OS ČČK Jindřichův Hradec, 
Ing. Josefa  Hájíčka – z  OS ČČK Tábor, 
Radka Andrleho – z  OS ČČK Klatovy,  
Jakuba  Jestřába – z  OS ČČK Cheb,  
Ing. Marii  Vymazalovou – z  OS ČČK  
Prostějov a  Lenku Barvířovou  z OS ČČK 
Šumperk. SD schválilo: zprávu o  stavu 
Společnosti ČČK v  roce 2015 zahrnující 
i  informaci o řešení situace OS ČČK Hra-
dec Králové, výsledky činnosti ČČK v roce 
2015, zprávy o činnosti kolektivních členů 
ČČK, výsledky hospodaření v  roce 2015, 
rozpočet ČČK na rok 2016, zprávu Dozorčí 
rady ČČK, plán činnosti ČČK na rok 2016 
a úplatný převod nemovitosti v Lánech na 
Středočeský kraj – Muzeum T.G.M.

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. n

Zasedala Výkonná rada, Komory ČČK 
a Shromáždění delegátů ČČK

Zlatými kříži ČČK 1.třídy  oceňuje ČČK hluboce humánní přístup těch 
bezpříspěvkových dárců krve, kteří darovali svou krev či její složku již 160 krát.

Den před Světovým dnem ČK&ČP, v sobotu 7. května 2016, v Kaiserštejnském 
paláci  v  Praze bylo k  slavnostnímu předání 
tohoto vyznamenání pozváno 161 dárců krve 
z  Čech a  Jižní Moravy, kteří se tak zařadili 
k 1.800 nositelům tohoto ocenění v ČR od 
jeho vzniku.

Poděkovat dárcům krve za jejich 
výjimečný čin přišli prezident ČČK Marek 
Jukl  a  Dana Galuszková,  předsedkyně 
Společnosti transfúzního lékařství ČLS 
JEP, kteří Zlaté kříže dárcům předávali. 
Shromážděním provázel moderátor   Petr 
Hanzlík   a  příjemnou atmosféru dotvořily 
chansony   Radky  Fišarové   za  doprovodu  
Alexandra  Yasinského. Zlaté kříže dalším 
238 dárcům budou předány na shromáždění 
v Ostravě 8.10.2016.

Úřad ČČK n

Zlaté kříže dárcům krve za 160 odběrů

TELEGRAfIcKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

Daruj krev s Českým rozhlasem
Dne 1.6.2016 startuje opět kampaň Daruj 
krev s Českým rozhlasem pod záštitou Čes-
kého červeného kříže! Hledáme nové dárce 
krve! Vyberte si transfúzní stanici, kde se 
zaregistrujete a pomůžete svou krví nemoc-
ným. Kampaň potrvá do 20.6.2016

Rada bezpečnosti OSN: krok 
k ukončení násilí proti zdravotní 
péči
Dne 3.5.2016 jednala Rada bezpečnosti 
OSN o útocích proti zdravotní péči, tj. pro-
ti zdravotníkům, zdravotnickým zařízením, 
sanitkám, ale i  nemocným. Jednomyslně 

schválila rezoluci č.2286, jejíž přijetí inici-
oval Mezinárodní výbor Červeného kříže. 
Podle prezidenta MVČK P.Maurera je rezo-
luce důležitým krokem, neboť znovu potvr-
zuje platnost mezinárodního humanitárního 
práva, humanitárního konsensu Ženevských 
úmluv. Je to však nikoli konec úsilí, ale jeho 
počátek. Červený kříž se obrátil na >>>

http://www.cervenykriz.eu/cz/ocenovani/ZK.jpg
http://www.cervenykriz.eu/cz/588.aspx
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všechny členské státy OSN s  otevřeným 
dopisem na podporu plnění rezoluce, jehož 
signatářem je i ČČK. 

Magazín mladého zdravotníka 
2016 vychází!
Pro výuku první pomoci dětí vydává Český 
červený kříž Magazín Mladého zdravotníka. 
Nejinak je tomu i v r. 2016. Těšíte se i letos 
na náš magazín? Doufáme, že ano – připra-
vili jsme pro vás totiž 55 stran zajímavostí ze 
světa dopravy, první pomoci či filmu, pyro-
techniky nebo chemie. Nebude chybět ani 
angličtina, kterou vás i  tentokráte provede 
John a Mary.

Světový den Červeného kříže
Osmý květen je Světovým dnem Červe-
ného kříže a Červeného půlměsíce. Sdru-
žujeme ve 190 národních společnostech 
Červeného kříže, Červeného půlměsíce 
a  Davidovy hvězdy celkem 96 milionů 
členů, zaměstnanců a dobrovolníků a ročně 
pomůžeme třetině miliardy lidí.  Jsme všude 
a pro všechny kdo naši pomoc potřebují.
 
Ekvádor, Írán, Japonsko - Červe-
ný kříž pomáhá
Za jediný víkend zasáhly živelní pohromy 
vážně tyto tři země - v Ekvádoru i Japon-
sku to bylo 16.4.2016 zemětřesení, v Íránu 
to byly přívalové deště od 13.4.2016 až do 
víkendu. Přesto, že jsou tyto země geogra-
ficky vzdáleny, spojuje je Hnutí Červeného 
kříže a Červeného půlměsíce, jehož přísluš-
níci ve všech třech zemích od prvního dne 
poskytují pomoc.

CANON již šestý rok podpořil 
projekt Road Safety
Již šestým rokem má ČČK možnost reali-
zovat projekt s  názvem Road Safety, který 
prostřednictvím Britského Červeného kříže 
finančně podporuje společnost CANON. 
V průběhu předchozích pěti let jsme získali 
100.000 EUR a outdoorové akce ČČK po-
řádané v  rámci projektu navštívilo celkem 
85.251 osob.

• 23.5.2016-Istanbul: Podepsána „Velká 
dohoda“, podle niž by měli dárci a po-
mocné organizace poskytovat pomoc 
alespoň z  25% prostřednictvím národ-
ních aktérů, a to od r.2020. Nejde sice 
o všelék, ale významně to může přispět 
ke zvýšení efektivity pomoci, shodli se 
prezident MVČK P.Maurer a  gen. taj. 
MF ČK&ČP E.As Sy.

• 23.5.2016-Istanbul: Na Světovém hu-
manitárním summitu v úvodu vystoupil 
prezident MVČK P.Maurer. Uvedl mj., 
že je třeba pomáhat přímo v místech vá-
lek a  tím předcházet útěku lidí z  jejich 
domovů. Lidé budou prchat, dokud 
budou trvat důvody útěku, řekl. Většina 
lidí chce zůstat v místě, které nazývá do-
movem. 

• 19.5.2016-Ženeva/Afrika: MF ČK&ČP 
upozornila na propuknutí žluté zimni-
ce v  Angole, odkud se již rozšířila do 
DR Kongo a dalších afrických zemí vč.  
11 případů v Číně. Podle Dr J. L. Hall, 
zdravotní ředitelky Federace, je nutná 
akce. ČK&ČP provádí vakcinaci a  šíří 
osvětu. 

• 17.5.2016-Jihoafrická rep.:  Vlivem 
dlouhotrvajícího sucha v  regionu si 
31,6 mil. lidí jen obtížné shání po-
travu, koncem roku však může jít již  
o 49 milionů. Nejhůře stižené jsou Le-
sotho, Malawi, Mozambik, Svazijsko 
a Zimbabwe. Gen.taj. MFČK&ČP E.As 
Sy dnes v J.Africe oznámil, že Federace 
podpoří programy národních společ-
ností ČK/ČP částkou  2,7 miliard  Kč. 
Půjde o  rozsáhlou 4letou iniciativu 
zaměřenou ne na distribuci potravin, ale 
na posílení schopnosti populace situaci 
do budoucna zvládat.

• 13.5.2016-ČR/Ženeva:  ČR navštívil 
dr.Bruce Eshaya-Chauvin (MVČK), 
vedoucí projektu Zdravotní péče v  ne-
bezpečí (Health Care in Danger). Jednal 
s  prezidentem ČČK M.Juklem a  vy-
stoupil také na konferenci Olomoucké 
dny urgentní medicíny, kde mj. oznámil 
publikaci „klíčových doporučení“ na 
ochranu zdravotní péče v situaci ozbro-
jených konfliktů a j. situací násilí Protec-
ting Health Care.

• 28.4.2016-Sýrie: V  Aleppu zuří inten-
zivní boje. Výbuchy a palba jsou slyšet 
všude, uvedl V.Gros, ved. kanceláře 
MVČK v  Aleppu. Zničena byla i  klí-
čová nemocnice Al Quds podporovaná 
MVČK, došlo ke ztrátám na životech. 
ČK&ČP podporuje většinu zdrav. zaří-
zení, a to na obou stranách fronty, totéž 
platí pro útulky pro přesídlence, opravy 
vodovodů a provozování kolekt. kuchy-
ní. Sklady ČK&ČP se však vyprazdňují 
a za současné bojové situace je nelze do-
plňovat. MVČK bojující strany vyzývá 
k šetření zdrav. zařízení a civilistů. 

• 28.4.2016-Jemen: Silné deště způsobily 
povodně a  sesuvy půdy, podle Jemen-
ského ČP zničily 1.000 domů a  zasáh-
ly 30tis.lidí. Válka, cyklón a nyní silné 
deště během jednoho roku vyčerpávají 

obyvatelstvo i  možnosti Jemenského 
ČP, kterému poskytuje podporu MVČK 
a  MFČK&ČP, již 13.000 postižených 
povodněmi se dostalo pomoci.

• 26.4.2016-Ženeva: Světový den malárie 
- polovina populace ohrožena. Chce-li 
svět předcházet ohrožení malárií, Zika 
virem, žlutou zimnicí či horečkou den-
gue, musí se věnovat kontrole hmyzích 
vektorů, kvalitě vody a  sanit. zařízení 
i  osvětě v  komunitách, říká Dr J.Hall, 
zdravotní ředitelka MF ČK&ČP. Ma-
lárii lze 100% předcházet a  je léčitelná 
- přesto se loni 214mil. lidí nakazilo 
a  438tis. zemřelo. Více než 24tis. pří-
slušníků ČK v  terénu s  malárií bojuje 
- zdrav. výchovou, včasnou diagnostikou 
či rozdáváním moskytiér napuštěných 
insekticidy (např. ve Středoafr.rep. obdr-
želo sítě 78% populace).

• 25.4.2016-Ženeva: Podle MFČK&ČP 
za I.Q 2016 dorazilo do Evropy 170.867 
migrantů (+635% proti I.Q 2015). Do 
akce jsou zapojeny ČK Albánie, Rakous-
ka, Belgie, Bulharska, Chorvatska, Kyp-
ru, České rep., Dánska, Finska, Francie, 
Německa, Řecka, Maďarska, Islandu, 
Irska, Italie, FYR Makedonie, Malty, 
Černé Hory, Nizozemí, Norska, Polska, 
Srbska, Slovinska, Španělska, Švédska 
a  Spojeného království; Federace je le-
tos podpoří 114,6 miliony Kč. Za I.Q 
2016 ČK rozdal 10.238.501 potravin. 
balíčků, 1.926.660 šatů a  spacích pyt-
lů, 787.307 hygien. balíčků, poskytl 
718.814 ošetření a  vyřídil 156.757 žá-
dostí o obnovení rodinných kontaktů.

• 21.4.2016-Nepál: Rok po zemětřesení 
o síle 7,8° Richterovy stupnice žijí v Ne-
pálu cca 4 mil. lidí v  substandardních 
dočasných přístřeších, většinou v  pod-
mínkách ohrožujících jejich zdraví. Ze-
mětřesení zničilo 800 tis. domů, jejich 
obnova postupuje pomalu. V  prvním 
půlroce poskytl Červený kříž pomoc 
3 milionům lidí, stále však pokračuje. 
ČČK letos dokončí stavbu ambulant-
ního zdrav. zařízení v  Limpataru vč. 
vybavení.

• 21.4.2016-Sýrie: Dnes dojel do obklí-
čeného města Al Rastan (blízko Hom-
su) konvoj 65 kamionů s  pomocí pro 
120.000 lidí. Konvoj sjednal MVČK 
a provedl Syrský ČP. Obsahem jsou po-
traviny, léky a zařízení pro přípravu pit-
né vody. Další pomoc bude následovat. 
Město trpělo 4 roky ostřelováním.

• 20.4.2016-Ekvádor: K  dnešnímu dni 
je zatímní potvrzený rozsah škod země-
třesením 370 zničených a  151 poško-
zených budov a  26 škol, 238 mrtvých 
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a 1577 raněných. Podle ČK je mezi po-
stiženými katastrofou 10.000 dětí < 5let, 
10.000 osob > 65let a 4.000 těhotných 
žen. ČK se zaměřuje na vzdálené a těžko 
dostupné oblasti. Dnes přistálo letadlo 
s 65.000 kg pomoci ze skladu Federace 
ČK&ČP v Panamě. 

• 17.4.2016-Japonsko: Ve dnech 15.-16.4. 
zasáhlo Japonsko zemětřesení, mrtvých je 
41 a  385 tis. domácností nemá přístup 
k pitné vodě a elektřině. 2.000 osob bylo 
zraněno, z toho 1.000 ošetřila nemocnice 
ČK v Kumamoto. Japonský ČK vyslal do 
oblasti Kumamoto 23 zdrav. týmů. Jak 
uvedla R.Igarashi, zást. gen. tajemníka 
Japonského ČK, je zde enormní potřeba 
zdravotní péče. Krom toho ČK rozděluje 
přikrývky a přístřešky. Dopravu kompli-
kují sesuvy půdy. 

• 15.4.2016-Somálsko: MVČK a Somál-
ský ČP zahájily distribuci rýže, fazolí na 
severu Somálska. Zde lidé strádají hla-
dem v důsledku dlouhého sucha v kom-
binaci s probíhajícím ozbrojeným kon-
fliktem. Dnes obdrželo dodávky 60.000 
lidí, v  oblasti Bari, Nugaal, Sool and 
Sanag bude distribuce pokračovat celý 

měsíc. Se suchem podle F.Resty, ved. 
Delegace MVČK v  Somálsku, bojuje 
MVČK vrtáním nových studní a zřizo-
váním nádrží na záchyt dešťové vody. 

• 13.4.2016-Arménie/Ázerbajdžán: 
2.4.2016 přerostly incidenty v Náhorním 
Karabachu v  intenzívní srážky, od 
5.4.2016 je v  podstatě dodržováno 
příměří. MVČK poskytuje pomoc 
utečencům a sjednal 8.-9.4. také výměnu 
těl padlých mezi oběma stranami 
konfliktu.

• 8.4.2016-Burundi: Burundi je sužová-
no nedostatkem potravin, fenoménem 
El Niňo (deště, záplavy) a  občanskými 
nepokoji propuknuvšími před rokem. 
Zemi opustilo již 250.000 osob, 80.000 
je vnitřních vysídlenců. Za poslední 
rok poskytl Burundský ČK za podpory 
Federace ČK&ČP přístřeší, zdravotní 
péči a základní životní potřeby 100.000 
postiženým, jídlo dostává 180.000 - 
250.000 lidí měsíčně. 

• 5.4.2016-ICRC: Žádné právo nemůže 
zastavit utrpení, ale ukrutnosti válek 
znamenají, že Ženevské úmluvy 
potřebujeme více, než kdykoli předtím. 

To mj. říká H.Durham, ředitelka 
MVČK pro mezinárodní právo a  poli-
tiku v  rozhovoru. Přesvědčovat bojující 
strany o místě humanity v ozbrojených 
konfliktech přináší konkrétní ovoce.

• 4.4.2016-Ženeva: Blíží se 20.výročí 
přijetí úmluvy o zákazu protipěchotních 
min. Dnes je jejími účastníky již 3/4 
států a  zdržet se jejich užívání se zavá-
zalo 48 nestátních aktérů. Roční počet 
zraněných či mrtvých poklesl z 20.000 
na 3.500. Výroba a  transfer prakticky 
ustaly. 

• 1.4.2016-Středoafrická republika: 
Gen.tajemník MFČK&ČP E.As Sy vy-
jádřil obdiv personálu Středoafrického 
ČK, který i přes ozbrojený konflikt roz-
víjí preventivní programy proti malárii, 
TBC a  HIV - např. 60% obyvatelstva 
obdrželo od ČK moskytiéry, byl vyvinut 
systém hlášení těchto infekcí (mobilní 
aplikace), do programu prevence ČK je 
zapojeno 745 zdrav. zařízení. Vzhledem 
k  válce hrozila epidemiologická situace 
katastrofou. 

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl n

OKÉNKO dO dĚTSKÉ OdBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANEcH

Milí čtenáři, 
v tomto příspěvku se chceme s Vámi po-

dělit o  příjemnou vzpomínku na autorskou 
výstavu fotografií Ing. Václava Náprstka  
s  názvem ,,Okamžiky nevšedního dne“. Vý-
stava byla zahájena v  galerii Akademického 
klubu 1. LF UK Praha ve Faustově domě  
3. února a  trvala celý měsíc. Úvodem au-
tor povyprávěl o  své velké dlouholeté zálibě, 
a také o romantických místech u nás i v zahra-
ničí, kde zajímavé fotografie vznikaly. Celý vý-
těžek z prodejní výstavy se rozhodl autor Ing. 
Václav Náprstek věnovat Dětské odborné lé-
čebně na nákup nového inhalátoru.  Hodnot-
nou akci přišla podpořit i řada osobností jako 
např. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. rektor 
UK Praha, Ing. Petr Klíma generální ředitel 
Euromont Group a.s., prof. Dr. Ing. Petr Kro-
ha, CSc. profesor FIT ČVUT Praha, Roman 
Blaško fotograf, Ing. Jan Walter obchodní ře-
ditel EPLcond a.s., RNDr. Cedrik Haškovec, 
CSc. biolog a botanik, Ing. Jiří Grűnbauer  ře-
ditel Dětské odborné léčebny a další. 

K  dokreslení velmi příjemné atmosféry 
zahrála autorovi a  zúčastněným hudební 

skupina Ginevra, která s Václavem Náprst-
kem již léta spolupracuje a dá se říci, že je 
jejím ,,dvorním“ fotografem. Vícero vy-
stavených fotografií si návštěvníci odnes-
li přímo při vernisáži. Další zájemci měli 
možnost si je do konce dubna objednat na 
stránkách léčebny, kde byly jejich náhledy 
vystavené, a částku poukázat na transparent-
ní účet. V polovině května navštívil léčebnu 
sám autor Ing. Václav Náprstek a předal jí 
šek s částkou 37.333,- Kč na nákup inhalá-
toru a  spotřebního 
příslušenství. Dě-
kujeme a  přejeme 
mnoho zdaru a  ješ-
tě mnoho krásných 
fotek.

Dalším inhaláto-
rem nás v této době 
obdarovala společ-
nost EPLcond a.s., 
kterou zastupuje 
obchodní ředitel 
Ing. Jan Walter. 
Navíc k naší radosti 

uspěla i  podaná žádost u  Nadace Preciosa, 
od níž jsme obdrželi finanční příspěvek na, 
v pořadí třetí, nový profesionální inhalátor. 
Pro Vaši představu: nákup nemocničního 
inhalátoru se pohybuje v částce okolo 29 ti-
síc korun včetně nutného příslušenství.

Děkujeme všem jmenovaným za vel-
mi potřebnou finanční pomoc na pořízení 
a obnovu inhalačních přístrojů. Děti v Bu-
kovanské léčebně je každodenně používají 
jako nedílnou součást léčebného programu 
dnes již i v nově vybavené a zvelebené inha-
lační ordinaci.

Za kolektiv DOL Bukovany: 
Václav Plecitý

Foto: Ing. Václav Náprstek n

Výstava autorských fotografií   
Václav Náprstka ve prospěch dětí!



Noviny Červeného kříže 3/2016

6

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍcH ČLENů ČČK

Skalní záchranná služba má za sebou pat-
náctou sezónu. Posláním a cílem jejích členů 
je pomoc při záchranných pracích profesionál-
ních složek Integrovaného záchranného systé-
mu Královéhradeckého kraje. Tato pomoc ob-
sahuje zejména poskytnutí první předlékařské 
pomoci, vyproštění postižených z  nepřístup-
ných míst, transport v  nepřístupném terénu 
k dopravním prostředkům a pomoc při pátra-
cích akcích v nebezpečném terénu.

Ve spolupráci s  Integrovaným záchran-
ným systémem jsme zasahovali celkem v 9 

případech. Základní složky IZS již s  námi 
počítají jako s  partnerem a  to je velice za-
vazující. Klade to čím dál větší nároky na 
výcvik členů. Naší devizou v této spolupráci 
je místopisná znalost.

Pro školící zařízení HZS ve Velkém Poříčí 
jsme při výcviku hasičů lezců zajišťovali do-
provod po zdejších skalních lezeckých teré-
nech. Také jsme pomáhali s výcvikem hasičů 
v zimních podmínkách. V rámci IZS jsme se 

účastnili cvičení s  leteckými záchranáři 
v  Broumovských stěnách. Výsledkem 
spolupráce je zdokonalení a  zjednodu-
šení metody poskytnutí tepelného kom-
fortu postižené osobě.

Nesmíme také zapomenout na spo-
lupráci s  Českým červeným křížem, 
jehož jsme kolektivními členy. Využívá-
me nabídky použití resuscitační loutky 
a dohledu instruktora ČČK při našem 
výcviku. 

Účastnili jsme se také dnů s  IZS 
v  Polici nad Metují, kde jsme moh-
li preventivně působit na mládež, ale 

i  obyvatele města při několika ukázkách. 
Tato činnost je značně časově náročná, ale 

věříme, že prevence je lepší než zásah při 
úrazu nebo hledání ztracené osoby.

Preventivní činnost je našimi členy vyko-
návána v  hlavní turistické sezóně terénními 
službami. Zde naši členové mohou poskyt-
nout cenné rady nebo i sami zasáhnout. Věří-
me, že příspěvky obcí a podnikajících subjektů 
jsou nepřímo vloženy do bezpečnosti návštěv-
níků této nádherné lokality. Díky všem, kteří 
se rozhodli cokoliv udělat pro člověka v nouzi. 
Díky všem našim členům za jejich čas nezištně 
strávený při pomoci lidem ve skalách.

Za Skalní záchrannou službu jednatel SZS 
Josef Hlaváček n

Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko

Z ČINNOSTI OS ČČK

Asociace nestátních neziskových organi-
zací Zlínského kraje vyhlašuje od roku 2013 
anketu Osobnost neziskového sektoru Zlín-
ského kraje. Za rok 2015 bylo do ankety 
nominováno celkem 14 lidí, kteří se velkou 
měrou zasloužili o  rozvoj občanské společ-
nosti a to nejen ve Zlínském kraji. 

Město Valašské Klobouky do ankety 
nominovalo paní Ludmilu Šulcovou, před-
sedkyni místní skupiny Českého červeného 

kříže a to především za její nezištnou a obě-
tavou práci a to nejen pro naši místní orga-
nizaci, ale i pro celé město Valašské Klobou-
ky a jeho okolí. 

Dne 21. března 2016 převzala paní Lud-
mila Šulcová z  rukou předsedy pořádající 
Asociace NNO Zlínského kraje pana Dana 
Žárského ocenění. Stala se tak jednou z de-
seti oceněných osobností neziskového sekto-
ru Zlínského kraje. 

Pro Ludmilu Šulcovou je to již druhé 
významné ocenění, tím prvním bylo udě-
lení Ceny města Valašské Klobouky v led-
nu roku 2015. Získaná ocenění jsou znám-
kou toho, že Ludmila Šulcová je velmi 
významnou osobností pro své okolí a pro 
naše město, že její práci pozitivně vníma-
jí jak lidé, tak také organizace. Vždyť jen 
v uplynulém roce Ludmila Šulcová asisto-
vala při čtyřech slavnostních obřadech ví-
tání nových občánků města Valašské Klo-
bouky, zajišťovala stanoviště první pomoci 
při velkých akcích ve městě (Běh Naděje, 
Mikulášský jarmek, otevírání cyklostez-
ky, atd.), a  její neutuchající elán při práci 
s dětmi je již legendární. 

Věříme, že získané ocenění alespoň čás-
tečně vyjádřilo to, co paní Šulcová znamená 
pro své svěřence v kroužku mladých zdravot-
níků, pro své pacienty, pro nás -  členy ČČK, 
pro město Valašské Klobouky. 

Za MS ČČK Valašské Klobouky
Eva Fialová n

Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje
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12. dubna se předsedkyně MS ČČK 
Jablonné nad Orlicí paní Jana Kacrová, 
společně se členkou představenstva Han-
kou Matyášovou zúčastnily krajského kola 
soutěže „Cena Ď 2016“, které se konalo ve 
Východočeském muzeu v  Pardubicích. Na 
nominaci do této soutěže navrhly Místní 
skupinu Českého červeného kříže Jablonné 
nad Orlicí tety a  děti z  Dětského domova 
v Dolní Čermné. Dvě tety s některými dět-
mi také přijely do Pardubic jablonské členky 
podpořit.

Cena je určena dobrodincům a  mece-
nášům za podporu v  kultuře, v charitativ-
ních, vzdělávacích a vědeckých projektech. 
Z dvanácti nominovaných z Pardubického 

kraje zvítězila právě jablonská Místní sku-
pina ČČK, která tak postupuje do celostát-
ního kola. Vyhlášení se uskuteční 24. červ-
na 2016 na Nové scéně Národního divadla 
v Praze.

S  dětským domovem začala MS ČČK 
Jablonné nad Orlicí spolupracovat pod ve-
dením paní Marie Vondrové a první setká-
ní se uskutečnilo 12. 3. 1994 – tedy před 
22 lety. Předsedkyně Jana Kacrová s dalšími 
členkami ve spolupráci pokračuje a s dětmi 
se schází minimálně 3x za rok. Před veliko-
nocemi jedou členky za dětmi do domova, 
přivezou dětem balíčky s koledou a celé od-
poledne si společně hrají. V  létě děti přije-
dou do Jablonného nad Orlicí a „tety“ pro 
ně připraví zajímavý program (bowling, 
návštěvu rybárny, folkového festivalu nebo 
účast na Psím pochodu) a občerstvení. Před 
vánocemi jedou členky opět za dětmi a pro 
každé z nich připraví osobní balíček a cuk-
roví, které sami napečou. Poděkování náleží 
tetám a dětem z domova za nominaci a člen-
kám jablonské MS ČČK za neúnavnou dob-
rovolnickou práci.

Jiří Preclík, člen OVR ČČK Ústí nad Orlicí n

MS ČČK Jablonné nad Orlicí vyhrála  
krajské kolo soutěže „Cena Ď 2016“  
Pardubického kraje.

Místní skupina  ČČK  
Novosedlice, Dubí  
a Proboštov

7.4. 2016 - místní skupina Českého 
červeného kříže Novosedlice, Dubí a  Pro-
boštova (MS ČČK NDP) navštívila s dětmi 
z kroužku a několika členy teplickou hasič-
skou stanici. Teplickým hasičům mnohokrát 
děkujeme za suprový přístup a pěknou pro-
hlídku. Děti si prohlédly „hasičárnu“, auta 
a  dokonce si vyzkoušely zatím rozestavěný 
výcvikový polygon. Děti si odnesly spous-
tu zajímavých zkušeností a nových zážitků. 

Další exkurzi plánujeme v  červnu na kraj-
skou záchrannou službu. Teď se musíme 
připravit na soutěž první pomoci, která je 
před námi.                                      

Ukliďme svět, ukliďme 
Česko

V sobotu 16. dubna jsme se členy a dět-
mi z naší MS ČČK pomohli obci Novosed-
lice při celorepublikovém projektu "ukliď-

me svět, ukliďme Česko". Vypomáhali jsme 
s úklidem stráně, sázením keříků a likvidací 
plevele. Mimo nás se do akce zapojili i obča-
né a místní základní škola, nakonec se sešlo 
více lidí, než pan starosta očekával, a tak se 
stihlo mnohem víc práce. Naše skupina při-

spěla menšími dárky pro všechny účastníky. 
Mnohokrát děkujeme všem zúčastněným 
a  panu starostovi za suprovou organizaci 
celé akce.

Pálení čarodějnic
V  sobotu 30. dubna vypomáhala naše 

MS ČČK s  pořádáním pálení čarodějnic 
v  Novosedlicích.  Naše skupina se sedmi 
dětmi a  pěti členy ukázala resuscitaci na 
andule, maskování zranění, zajišťovala zdra-
votní dozor a přispěla dárky pro zúčastněné 
děti. Akce se zúčastnilo asi sto padesát obča-
nů. V programu byly také soutěže pro děti, 
opékání vuřtů, živá hudba a suprová atmo-
sféra. Těšíme se na další spolupráci s  obcí 
Novosedlice a panem starostou Ing. Rado-
slavem Bartůňkem. 

Jiří Herlitze, předseda MS ČČK Novosedlice, 
Dubí a Proboštova n
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Vybraní členové Klubu bezpříspěvko-
vých dárců krve OS ČČK Karlovy Vary se 
zúčastnili studentského festivalu hudby Ma-
jáles 2016, který se uskutečnil 29. 4. 2016 
v Praze. Jedná se festival, kde se prezentují 
pražské vysoké školy, a to formou stánků, ve 
kterých se konaly nejrůznější soutěže a akti-
vity.  Letos to byla Univerzita Karlova, České 
vysoké učení technické, Vysoká škola che-
micko-technická, Vysoká škola ekonomická 
a Česká zemědělská univerzita.

Sraz byl v 10:15 u Májky v Jungmannově 
ulici. Odtud šel studentský průvod legendární 
cestou až do Letňan, kde již bylo vše přichysta-
né a slunečné počasí nám opravdu přálo. Stagů 

zde bylo několik, avšak prvotně 
jsme se vrhli ke stánkům s občer-
stvením a načerpali energii. Hu-

dební program zahájila kapela HighLight dále 
následovaly kapely Rybičky 48, Slza, UDG, 
Voxel a mnoho dalších. Nicméně největší vy-
stoupení a nejúspěšnější byla kapela Kryštof, 
která hrála v  závěru festivalu. Během večera 
také proběhla volná disciplína, a to volba miss 
a krále Majálesu. Voleb se mohl zúčastnit kaž-
dý návštěvník dobrovolně a my, jakožto vzor-
ní studenti jsme taktéž hlasovali. V kategorii 
Miss Majálesu zvítězila zástupkyně VŠCHT 
a  v  kategorii Král Majálesu zvítězil zástupce 
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Ve 23:00 hodin završil festival krásný 
ohňostroj a  my jsme se odebrali do svých 
domovů. Avšak cestou jsme konec oslavili 

nočním dýchánkem v barech centra Prahy. 
Všichni se těšíme na naše další setkání.

Bc. Jan Chylo, předseda KBDK OS ČČK 
Karlovy Vary n

Pražský Majáles 2016

Jaro je pro nás vždy nejrušnějším ročním 
obdobím. Konají se nejen soutěže, ale také 
různé akce pro veřejnost, na kterých se každo-
ročně podílíme. V dubnu se na Slunečním ná-
městí konala tradiční akce Bezpečná třináctka, 
na které máme každoročně svůj stánek i my. 
Nejen děti si zde mohly prohlédnout techniku 
složek Integrovaného záchranného systému. 
U  našeho stánku si všichni mohli ověřit své 
znalosti první pomoci. Na andule jsme vyučo-
vali správný postup při resuscitaci a předváděli 
jsme, jak zastavit krvácení. Během odpoledne 
jsme na náměstí předvedli také komentovanou 
ukázku zásahu našich mladých zdravotníků.

Ve středu 11. května jsme se jako vždy 
zúčastnili Českého dne proti rakovině. Naši 
dobrovolníci prodávali v Praze žluté květiny. 
Výtěžek sbírky přispívá jak k prevenci a vý-

zkumu, tak ke zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů.

Okresní soutěž mladých zdravotníků se 
konala ve čtvrtek 12. května v Meet Facto-
ry na Smíchově. Utkalo se v ní 13 mladších 
a  8 starších družstev, rozdělených dále do 
kategorií podle městských částí. Družstva 
(obvykle pětičlenná) jako vždy ošetřovala 
namaskovaná poranění na pěti stanoviš-
tích. Z toho jedno stanoviště je vždy indi-
viduální, takže každý mladý zdravotník zde 
ošetřuje samostatně. Na dalších stanoviš-
tích naopak musí celý tým spolupracovat. 
Vyhlášení výsledků jsme očekávali s velkým 
napětím. Náš mladší tým, byť v  oslabení, 
zvítězil nejen v našem obvodu, ale i v po-
rovnání s  ostatními. Našemu staršímu 
týmu se tolik nedařilo, ale byl mezi star-
šími nejmladší, a  tak se bude určitě ještě 
zlepšovat až do roku 2020. Do krajského 
kola postoupil jen náš mladší tým, který 
zde získal startovní číslo 1, jako "jedničky 
z jedničky".

Krajského kola se zúčastnilo celkem  
7 mladších a 6 starších týmů. Náš tým, do-
plněný o náhradníky, si prošel pět stanovišť, 
rozmístěných na zlaté dobré Malé Straně. 
I tentokrát mladí zdravotníci ošetřovali různá 
maskovaná poranění. Náš doplněný mladší 
tým skončil na čtvrtém místě, ale i tak si za-
slouží velké uznání, protože na okresní soutě-
ži to vyhráli na celé čáře.

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

5. místní skupina ČČK Praha 1 na jarních akcích Den rodin na Rolavě
Tradiční jarní akce „Den rodin“ ve 

volnočasovém areálu Rolava v Karlových 
Varech, pořádaná neziskovou organizací 
Náhradním rodinám, o.p.s. ve spolupráci 
se Statutárním městem Karlovy Vary, je 
zaměřena na propagaci poskytovatelů so-
ciálních služeb a podporu náhradní rodin-
né péče, tudíž nemůže chybět ani ČČK. 

Jako každý rok jsme i  my z  oblast-
ního spolku Karlovy Vary zde měli svůj 
stánek. Počasí nám přálo, návštěvníků 
bylo víc než dost, a  tak maskérka Míša 
působila „krvavá poranění“ jako na bě-
žícím pásu, až jí došla krev, a protože se 
nenašel žádný „dobrovolný dárce“, mu-
sela k velkému zklamání spousty zájem-
ců svou maskérskou dílnu sbalit předčas-
ně. Paní ředitelka Věrka měla plné ruce 
práce s  razítkováním soutěžních archů 
a chytáním propagačních materiálů, neb 
ač slunečno, bylo i dosti větrno; u fanto-
mů Freddieho a Mimina bylo také dost 
živo zájemci o nácvik KPR. Nezbylo, než 
do prezentace zapojit i rodinné příslušní-
ky, kteří původně přišli za zábavou, a tak 
opilecké brýle kolemjdoucím vnucoval 
Fanda, pro tuto chvíli čestný člen ČČK. 

Po třech hodinách intenzivní propa-
gace jsme naše místa přenechali kolegy-
ním a kolegům z místní skupiny Nejdek 
s ukázkami obvazových technik a trans-
portu raněných. 

František Wolf Vlk, OS ČČK K. Vary n


