
Na každý rok připadá řada výročí vý-
znamných událostí. Některá jsou nám bližší, 
jiná vnímáme jako vzdálenější. Nejinak je 
tomu ve vztahu k dějinám Červeného kříže 
– nedávno uplynulo 155 let od jeho zrodu 
v celosvětovém měřítku i 150 let od počátku 
jeho působení v českých zemích. 

Vyjádřím patrně pocity všech členů a za-
městnanců Českého červeného kříže, řeknu-
li, že i přes respekt k oběma těmto milníkům 
pokládáme za nejbližší to výročí, 
které se váže k roku 2019. Ano, 
je jím vznik Československého 
červeného kříže, s  nímž jsme 
všichni kontinuálně spojeni – 
vždyť Český červený kříž je jen 
pokračováním jeho české orga-
nizace pod novým názvem…

Založení ČSČK v  únoro-
vých dnech roku 1919 bylo 
logickým důsledkem vzniku 
Československé republiky v říj-
nu předešlého roku. ČSČK kříž 
byl jedním z  projevů znovu 
nabyté samostatnosti, neboť 
jednou z podmínek pro uznání 
národní společnosti Červeného 
kříže Mezinárodním výborem 
Červeného kříže je, aby půso-
bila na území nezávislého stá-
tu. I proto – samozřejmě krom 
odezvy svých vlastních činností 
– si také během již prvních let 
nové československé republiky získal po-
pularitu mezi československou veřejností, 
přesněji tou její částí, která vítala vznik sa-
mostatného státu Čechů a Slováků. Přímo 
symbolickým projevem spojení s českoslo-
venskou státností pak byla personální vazba 
na TGM, prezidenta Osvoboditele, daná 
osobou jeho dcery Alice Masarykové, jíž 

byl stanovami ČSČK přisouzen titul „před-
sedkyně-zakladatelka“.

Nepřekvapí tedy, že ČSČK sdílel osudy 
československého státu – nejen prvorepub-
likový vzestup, ale také trpké dni pomni-
chovské, hrůzy druhé světové války, zažil 
působení v exilu i radost z poválečné obnovy 
našeho státu, na jehož zdravotní a  sociální 
politice i praxi se zásadně podílel. I období 
od Února do Listopadu – s krátkým volným 

nadechnutím i pádem v roce 1968 – zname-
nalo změnu jeho postavení, kdy se ze samo-
statné organizace s rozsáhlým vlastním zdra-
votním a sociálním programem musel změ-
nit v servisní organizaci státu, který znárod-
nil zdravotnická a  sociální zařízení ČSČK 
včetně například sítě Zdravotní záchranné 
služby a na druhé straně ČSČK jako „dob-

rovolnou lidovou zdravotnickou organizaci“ 
nově pověřil třeba masovou zdravotnickou 
výchovou obyvatelstva či účastí v  Národní 
transfúzní službě.

Období od listopadu 1989 znamenalo, 
stejně jako v československé společnosti, sna-
hu o návrat k původnímu postavení ČSČK, 
o  obnovu samostatně vykonávaných sociál-
ních a  zdravotních činností a  – opět stejně 
jako v případě československého státu – roz-

dělení ČSČK na Český a Sloven-
ský červený kříž v  samostatných 
republikách v roce 1993.

Období devadesátých let při-
neslo nutnost vypořádat se se změ-
nou ekonomického i  politického 
prostředí, znamenalo definitivní 
odklon od pojetí anonymní „ma-
sové organizace“ k  národní spo-
lečnosti Červeného kříže chápané 
jako sdružení těch, kteří svým 
osobním angažmá chtějí konkrét-
ními činy naplňovat v  prostředí 
České republiky humanitární 
poslání celosvětové rodiny Mezi-
národního hnutí Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce.

Náš Červený kříž se zapsal 
i  do historie Mezinárodního 
hnutí Červeného kříže a Červe-
ného půlměsíce – připomeňme 
jen založení tradice Míru Červe-
ného kříže, která přešla v dnešní 

Světový den Červeného kříže a  Červeného 
půlměsíce, návrh druhého z  mott Mezi-
národního hnutí ČK&ČP „Humanitou 
k  míru“ či to, že hostil zasedání Rady de-
legátů Červeného kříže, na níž byly poprvé 
prezentovány Základní principy ČK&ČP.

ČČK čerpá ze stoleté historie poučení, 
sílu i inspiraci pro svou dnešní činnost, ať již 
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na národní či mezinárodní úrovni. Pohled 
do historie je vždy také hodnotící. Přínosné 
je vždy hodnocení „z vnějšku“ – a zde si do-
volím citovat docentku Kateřinu Ivanovou:

„Je možno rozpoznat, že Červený kříž 
nikdy neztratil ze zřetele především úkol 
reagovat na současné potřeby a  nouzi ob-
čanů, a  nezůstává tak v  žádném období 
své činnosti zarputilým „brontosaurem“, 

trvajících na svém původním činnostním 
spektru. Co však zůstává, je věrnost zása-
dám Červeného kříže, především principu 
humanity.“

Věřím, že bude-li někdo hodnotit naši 
činnost za další století, bude to hodnocení 
podobné. To, prosím, mějme všichni na pa-
měti při své každodenní práci v Červeném 
kříži. Není to vlastně práce „pro Červený 

kříž“, ale pro ty, kteří jeho pomoc potřebují, 
nebo by potřebovat mohli. 

Ať již jako členové, zaměstnanci či dob-
rovolníci se snažme udělat maximum pro 
naplnění našeho poslání – v jubilejním roce 
100. výročí i letech následujících.

Doc. Dr. Marek Jukl
prezident ČČK 

100 let Právní služby AČR - 
ČČK oceněn za spolupráci
Dne 28. listopadu 2018 se Domě armá-
dy Praha uskutečnilo odborné sympozium 

u  příležitosti 100. výročí vzniku právní 
služby ozbrojených sil samostatného stá-
tu. V  úvodním slově ji genmjr. Jaroslav 
Kocián, inspektor Armády České repub-
liky, charakterizoval jako neviditelnou, ale 
nepostradatelnou. Právní služba při za-
bezpečování vzdělávání svých příslušníků 
v oblasti MHP úzce spolupracuje s národ-
ní společností Českého červeného kříže, 
uvádí se ve sborníku 100 let právní služby, 
který byl představen. Součástí sympozia 
bylo rovněž předání medailí a  pamětních 
odznaků. Za dobrou spolupráci byl oceněn 
i prezident ČČK docent Marek Jukl, který 
je garantem ČČK pro šíření humanitární-
ho práva.
 
Máte už kalendář »Každý den je 
pro co žít« na rok 2019?
I pro rok 2019 již máme připraven kalen-
dář nazvaný Každý den je pro co žít. Zrodil 
se díky objektivu Ondřeje Košíka a tvářím 
čtrnácti seniorů, kteří u nás našli svůj do-
mov. Jaké je poselství kalendáře? Každý den 
je pro co žít a mít svá malá vítězství... Ka-
lendář jsme pokřtili 28. 11. 2018 za pří-
tomnosti Yvetty Simonové, která naše seni-
ory navštívila, a Josefa Konečného, ředitele 

Úřadu ČČK. Kalendář si můžete prohléd-
nout, a pokud by Vás zaujal, tak i zakoupit. 
Cenu si můžete určit sami a podpořit tak 
naše seniory.

Plakety »Dar krve - dar života« 
předány již po šesté
Dne 24. listopadu 2018 se v  Malostran-
ském paláci v Praze konalo již šesté setkání 
výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 
čestných darů krve nebo její složky. Byla zde 
předána nejvyšší vyznamenání ČČK dárcům 
krve - plakety Donum sanguinis - donum 
vitae neboli Dar krve - dar života. V letoš-

ním roce bylo uděleno 147 plaket, celkový 
počet plaket udělených v ČR tak dosáhl čísla 
454, přičemž počet oceněných dárců v po-
sledních letech narůstá, což svědčí o moti-
vující roli ocenění. Dárcům krve poděkoval 

prezident ČČK Marek Jukl, Alena Šteflová, 
náměstkyně ministra zdravotnictví a  Petr 
Turek, předseda Národní transfúzní komise 
MZ ČR a současně zástupce Společnost pro 
transfúzní lékařství ČLS J. E. Purkyně.

Historie: Encyklopedie  
válečného zajetí & internace
Nedávno uplynulo 100 let od Velké války, jak 
byla první ze světových válek nazývána. Mo-
bilizováno bylo kolem 60 milionů vojáků, 
z nichž se cca 9 milionů ocitlo v zajetí.  Ději-
ny válečného zajetí jsou ovšem ještě mnohem 
starší. Zmíněná výročí jsou nicméně jistě 
jednou z  motivací, proč se seznamovat 
s  historií válečného zajetí a  internace. Jsme 
proto rádi, že se na našich stránkách můžete 
seznámit s  obsáhlými encyklopediemi 
týkajícími se právě válečného zajetí a internace 
od 18. století až do roku 1953.

Workshop Pátrací služby  
Červeného kříže zemí V4
Ve dnech  4. – 5. prosince 2018  uspořádal 
Úřad ČČK ve spolupráci s  Mezinárodním 
výborem Červeného kříže (ICRC) první 
setkání pracovníků Pátrací služby národních 
společností Červeného kříže zemí Visegrádské 
skupiny. 

Dárci krve na Hradě pražském
Dne  3. prosince 2018 ve 14.00 hodin  se 
na Hradě pražském uskutečnilo již tradiční 
setkání dárců krve s  chotí hlavy státu. 
Paní  Ivana Zemanová  přijala v  doprovodu 
představitelů ČČK  21  bezpříspěvkových 
dárců krve a jejích složek vybraných z letošních 
nositelů  Zlatého kříže ČČK  nejvyšší třídy 
z  celé ČR. Paní Zemanové byli dárci krve 
jednotlivě představeni a setrvali s ní v milém 
a bezprostředním rozhovoru při symbolické 
číši červeného vína. Tradice přijetí dárců 
krve na Hradě má zdůraznit celospolečen-
ský význam  bezpříspěvkového dárcovství 
krve,  do něhož se každý zdravý člověk 
může zapojit. 
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Kampaň S malou pomocí k velké 
radosti opět pomůže dětem
Společná kampaň Českého červeného kříže 
a  společností Procter&Gamble a  COOP 
„S malou pomoci k velké radosti” pomohla 
tentokráte vybrat částku 330 000 Kč. Část-
ku využijeme nejen na zútulnění prostředí 
azylových domů pro matky s  dětmi provo-
zovaných ČČK a  Dětské odborné léčebny 
Charlotty G. Masarykové v  Bukovanech, 
ale také na pořízení vybavení a aktivit, které 

pomáhají dětem smysluplně trávit volný čas 
nebo se vzdělávat. Mnohým z  nich udělají 
radost také plánované edukační akce. 

Další pomoc ČČK dorazila  
do Sýrie
Letos uplyne již osm let od vypuknutí kon-
fliktu v  SýriiI a  mnohdy se zdá, jakoby již 
nebudil zvláštní pozornost. Pomoc ČČK však 
stále pokračuje, neboť její potřeba stále trvá. 
Do Sýrie krom finanční pomoci putovaly již 

tři mobilní ambulance a  14,2 tun zdravot-
nické techniky a  zdravotnických pomůcek. 
Obsahem pomoci, kterou 17. 1. 2019 předal 
Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK, bylo cel-
kem 27 vybraných zdravotnických přístrojů 
v hodnotě 4,9 milionu Kč: jedná se diagnos-
tické přístroje – ultrazvuky, bioanalyzátory 
a  bronchoskopy. Naše pomoc bude použita 
ve zdravotnických zařízeních Syrského červe-
ného půlměsíce, který ve svých 148 zdravot-
nických zařízeních jen za loňský rok poskytl  
2,9 milionu ošetření.

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

 11. 01. 2019-Sýrie/Japonsko/ČR: Dnes 
do Sýrie dorazila pomoc Japonského ČK 
čítající 16 sanitek. Pomoc Českého čer-
veného kříže zaměřená na zdravotnické 
přístroje a materiál bude v Sýrii předána 
příští týden. Obě pomoci jsou určeny Syr-
skému ČP, jehož 148 zdravotnických zaří-
zení poskytlo loni 2,9 milionu ošetření.

 06. 01.2019-KLDR: I  letos pokračují 
aktivity MVČK v  KLDR. Specifikem je 
řešení humanitárních následků korejské 
války 1950-53, např. identifikace a výmě-
ny lidských ostatků, vyjasňování osudu 
pohřešovaných osob, obnovování kon-
taktů mezi rozdělenými rodinami ap. Ve 
spolupráci s ČK KLDR bude napomáhat 
orgánům KLDR při odstraňování nevy-
buchlých min aj. munice z dob války vč. 
osvěty mezi obyvatelstvem. MVČK pořá-
dá kurzy i  pro příslušníky armády, kteří 
se odminováním zabývají a poskytuje jim 
prostředky první pomoci. V oblasti posí-
lení zdravotní péče spolupracuje MVČK 
s lékařskou fakultou v Pchjongjang v ob-
lasti výuky urgentní medicíny.

 03. 01. 2019-Ženeva: Rok 2019 je důle-
žitý pro rozvoj mezinárodního humani-
tárního práva, říká H. Durham, ředitelka 
MVČK pro mezinárodní právo - v srpnu 
si připomeneme 70. výročí přijetí Žene-
vských úmluv na ochranu obětí válek, 
stále základního kodexu MHP. V  závěru 
roku se státy - smluvní strany Ž. úmluv 
sejdou se všemi složkami Mezinárodního 
hnutí ČK&ČP na již 33. Mezinárodní 
konferenci ČK&ČP.

 26. 12. 2018-Indonésie:  Indonéský ČK 
pokračuje v poskytování okamžité pomoci 
vesnicím zasaženým cunami podíle západ-
ního pobřeží úžiny Sunda. Nasazeno je 
>400 příslušníků, 24 sanitek a 14 cisteren 
s pitnou vodou Indonéského ČK, posky-
tují zdravotní péči přeživším, pomáhají 
při vyhledávacích a  záchranných pracích 
v  provinciích Lampung a  Banten, kde 
byly zasaženy hustě osídlené oblasti. 

Většina lidí je již v dočasných přístřeších 
a  zahájili jsme pátrání po jejich blízkých 
a  zjišťování rozsahu škod, uvedl A. M. 
Haidi, vedoucí oddělení krizového ma-
nagementu IČK. Odhadem přišlo o pří-
střeší >16.000 osob, zraněno přes 1.500.

 20. 12. 2018-Indonésie:  Tři měsíce po 
katastrofě ve Střední Sulawesi (Indoné-
sie) se Červený kříž zaměřuje na zajištění 
dlouhodobého bydlení pro rodiny, které 
ztratily střechu nad hlavou. Stanové tá-
bory, které byly vybudovány těsně po 
katastrofě, plnily vitální účel, ale nejsou 
dlouhodobým řešením. Indonéský ČK za 
podpory MF ČK&ČP zahajuje projekt 
obnovy obydlí – nyní jde o  400 rodin, 
postupně obydlí získá 20.000 lidí. Dále 
pokračuje podpora zdravotní a psychoso-
ciální péče v  oblasti, zpevňování stávají-
cích obydlí, aby byly odolné v případě po-
dobných událostí a podobně. Na činnost 
Federace přispěl i ČČK. Celkem Federace 
poskytne 885 mil. Kč.

 20. 12. 2018-Jemen:  MVČK na žádost 
zvláštního zmocněnce generálního tajem-

níka OSN souhlasil s tím, že se bude po-
dílet na naplňování dohody o výměnách 
vězněných, zadržovaných, pohřešovaných 
či násilně zmizelých osob a osob v domá-
cím vězení, která byla uzavřena v  rámci 
mírových rozhovorů. MVČK bude jako 
neutrální zprostředkovatel dbát zejmé-
na na to, aby se propouštění, přesuny či 
repatriace osob zbavených svobody v sou-
vislosti s  jemenským konfliktem děly 
v souladu s humanitárními principy.

 15. 12. 2018-Sýrie:  Syrský ČP dopravil 
do Daraá konvoj 22 nákladních automo-
bilů se 7.200 potravinovými balíky á 25 kg 
poskytnutých Světovým potravinovým 

programem. MVČK provozuje v  Sýrii 
program poskytování pitné vody - dostalo 
se jí letos 17,3 mil. Syřanům.

26. 12. 2018-Indonésie
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 14. 12. 2018-Palestina: 50. výročí vzni-
ku Palestinského ČP, který poskytuje 
pomoc nejen na okupovaných palestin-
ských územích, ale i palestinské diaspoře 
v  Libanonu, Iráku, Sýrii a  Egyptu. Vý-
ročí si PČP připomněl dnes v Ramaláhu 
za přítomnosti prezidenta MFČK&ČP  
F. Roccy, který vyjádřil PČP svou solidaritu 
a obdiv tvrdé práci personálu PČP vyko-
nané ve složitých podmínkách za uplynu-
lých 50 let, často na frontové linii. Vyjádřil 
obavu, že by se již tak vážná humanitární 
situace v  Palestině mohla v  r. 2019 ještě 
zhoršit – více než 1,9 mil. Palestinců je 
ohroženo konfliktem a násilnostmi, nuce-
ným přemísťováním a odpíráním přístupu 
k  živobytí. Vyzýváme mezinárodní spo-
lečenství k  větší podpoře PČP, který jako 
lokální aktér může nejlépe sloužit místním 
komunitám, dodal F. Rocca.

 14. 12. 2018-Etiopie: Prezident MVČK 
p. Maurer oznámil návrat do Somálského 
regionálního státu. Navštívil dnes Etiopii, 
uvedl, že v řadě reforem probíhajících le-
tos v  Etiopii nesmí být zapomenuto na 

přemístěné osoby. V  důsledku násilností 
bylo letos v Etiopii přemístěno více lidí, 
než kdekoli na světě, ale reformy dávají 
pozitivní směr, uvedl. Kampalská úmlu-
va je prvním instrumentem týkajícím se 

vnitřně přesídlených na světě byla přijata 
v  r. 2009 a  z 55 zemí Africké unie ji již 
ratifikovalo 28. Mezi 10 zeměmi nejvíce 
zasaženými vnitřním přesídlováním ná-
sledkem válek a nepokojů v 1. pol. 2018 
jsou Etiopie, DR Kongo, Nigérie, Somál-
sko, SAR a J. Súdán.

 06. 12. 2018-Jemen:  MVČK vítá uza-
vření dohody mezi bojujícími stranami 
v Jemenu o repatriaci osob zbavených svo-
body v  souvislosti s  konfliktem. MVČK 
bude plnit roli neutrálního zprostředko-
vatele a napomáhat k návratu zadržených 
a sjednocování rodin. Tato dohoda je po 
dlouhé době jedním z prvních pozitivních 
kroků, uvedl F. Carboni, regionální ředi-
tel MVČK pro Blízký a Střední Východ. 
MVČK, že dohoda pomůže vytvořit 
ovzduší důvěry nutné k  politickému 
řešení jemenského konfliktu, který 
přináší velké utrpení a extrémní chudobu. 
MVČK měl přístup k  zadržovaným, 
zjišťoval podmínky, v  nichž jsou drženi 
a  udržoval kontakt mezi zadržovanými 
a jejich rodinami.

 02. 12. 2018-Ženeva: Poškození pro-
tivníka pomocí tzv. kyberútoku je často 
skloňovaný pojem. Vztahu kyberútoků 
a mezinárodního humanitárního práva se 
MVČK, jako „ochránce a  šiřitel MHP“ 
opakovaně věnuje - připomeňme zprávu 
prezentovanou na 32. Mezinárodní kon-
ferenci ČK&ČP. Nedávno byl na blogu 
ICRC publikován k  tomuto tématu pří-
spěvek. Dospívá k  závěru, že poškození 
protivníka prostřednictvím „kyberúto-
ku“ musí být v  souladu se všemi pravi-
dly a principy MHP, počítaje v to zásadu 

rozlišování, přiměřenosti a preventivních 
opatření před útokem a  zákaz některých 
způsobů a prostředků vedení války.

 28. 11. 2018-Sýrie: Syrský ČP dopra-
vil humanitární konvoj 52 kamionů do 
Deir Ezzoru - 50.000 přikrývek, 15.000 
matrací, 5.000 souprav dětského zimní-
ho oblečení. 

 26. 11. 2018-Ženeva/Svět: Sjednocování 
rodin je stejně důležité, jako poskytnutí 
jídla, přístřeší či vody. Je potřeba za situací 
ozbrojených konfliktů, migrace či po pří-
rodních katastrofách, uvedla F. Anselmo, 
zástupce ved. Ústřední pátrací agentury 
MVČK. Pro lidi je prioritou vědět, kde 
jsou jejich blízcí. Aktuálně MVČK pátrá 
po 100.000 osobách, což je nejvíce v po-
sledních 15 letech. Denně jsou sjednoce-
ny tři rodiny.

 22. 11. 2018-OSN: R. Mardini v debatě 
v RB OSN: Ženevské úmluvy jsou státy 
univerzálně přijaté a  představují jádro 
MHP. Do dnešních dnů je patrný jejich 
dopad v terénu. MHP je klíčové pro lepší 
prosazování multilateralismus a  efektivní 
řešení globálních problémů: MHP zmír-
ňuje lidské utrpení a dopad ozbrojených 
konfliktů na životy lidí / MHP reguluje 
a  omezuje způsoby a  prostředky válčení 
/ MHP je principiální a  ve středu jeho 
zájmu jsou lidé. Tato pravidla, po léta 
pečlivě rozvíjená státy, tvoří důležitou 
mnohostrannou shodu na limitech pří-
pustného násilí, které každý den na ka-
ždém místě mohou snížit lidské utrpení 
a ochránit nezbytnou infrastrukturu. 

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl 

Z ČINNOSTI KOLEKTIVNÍCH ČLENŮ ČČK

Svaz záchranných brigád kynologů ČR 
je v naší zemi známým pojmem a prochází 
vývojem tak, aby se práce psovoda i psa ne-
ustále zkvalitňovala.

V  České republice, stejně tak jako 
v mnoha zemích světa, se chovají a cvičí psi 
pro potřebu, ale i pouze pro potěchu člo-
věka. Pes byl odpradávna přítelem člověka 
a není to fráze. Pes je takový přítel, že ani 
na okamžik nezaváhá, když jde o záchranu 
pána a nikdy nepřemýšlí, zda z toho bude 
mít osobní užitek. Z mnoha druhů výcviku 
psů, kdy vždy je pes platným pomocníkem 
pána je ale výcvik, kde jde o nejvyšší stupeň 
humanity - záchranu lidského života.  

K tomu, aby pes mohl být použit pro vy-
hledávání osob pohřešovaných, tonoucích, 
utonulých zavalených sněhem, sutinami 

předchází systematický výcvik. Vrcholem je 
složení zkoušek různých stupňů dle nároč-
nosti a test, který pokud pes a psovod jako 
tým absolvují pozitivně, opravňuje k vyhle-
dávání osob jednak v  České republice ale 
i v zahraničí. Svaz záchranných brigád kyno-
logů má stále v pohotovosti psovody Poho-
tovostní jednotky Ha-
sičského záchranného 
sboru ČR, kteří jsou 
schopni zasáhnout 
v  případě potřeby. 
HZS pravidelně pro-
vádí prověrky těchto 
psovodů, protože pes 
musí být stále v  dob-
ré kondici a  stupni 
procvičení. Bohužel, 

doba, kdy je pes na vrcholu po stránce vý-
cvikové je velice krátká s porovnáním s člo-
věkem. Proto má Svaz záchranných brigád 
kynologů v  záloze mnoho dalších psovodů 
se psy, kteří budou absolvovat příslušný test. 
Naši psovodi jsou dobře vybaveni po stránce 
materiální, je nutné však tuto úroveň udržet. 
Vývoj v zahraničí je rychlý a pokud chceme 
zůstat  na předních místech jako uznávaný 
subjekt, musíme sledovat tento vývoj a při-

Svaz záchranných brigád kynologů ČR
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způsobit se mu. Jedná se zejména o vybavení 
technikou, což je u nás z hlediska cen hůře 
dostupné. Vyrovnali jsme se ostatním špičkám 
ve vybavení psovodů - ochranné oděvy, obuv, 
ochranné přílby, ale ostatní doplňky jako vy-
sílačky, telefony s  možností připojení na in-
ternet apod. nejsou dosud běžné. Přesto však 
psovodi podávají vrcholové výkony při jed-
notlivých přezkoušeních. Vybavení pro tyto 
psovody zajišťujeme formou dotací od HZS, 
částku, která je přiznávána svazu rozdělujeme 
tak, aby byla co nejefektivněji využita.

V praxi jsou pak dle potřeby nasazováni 
na akce, kde již psovod a jeho pes musí pro-
kázat svou způsobilost jednoznačně. Není 
možné pochybení, pokud se jedná o  to, že 

se hledá člověk, který by mohl být ještě živý. 
Je to velká zodpovědnost od psovoda, pokud 
prohlásí, že v objektu není žádná pohřešova-
ná osoba. Zpravidla se sporná místa prověřují 
dalším týmem psovod-pes, aby byla co mož-
ná nejvyšší pravdivost tvrzení.

V roce 2018 byli psovodi Svazu záchran-
ných brigád kynologů v  České republice 
mnohokrát použiti. Velké množství zásahů 
je na vodě, protože se stupňuje počet uto-
nulých osob. Pes pak označí místo z  člunu, 
kde je osoba na dně pod hladinou a potápěči 
jej mohou z  vody vyndat. Každý záchranář 
věří, že zachrání živého člověka, je to krédo 
každého záchranáře, ale většinou jsou nálezy 
mrtvých osob. 

Svaz záchranných brigád kynologů se však 
zabývá současně i sportovní činností. Vrcho-

lem je účast na tzv. Českých pohárech -  dle 
jednotlivých kategorií (sutiny, plošné vyhle-
dávání, vodní práce a laviny), kde psovodi na 
předních místech jsou nominováni na vyšší 
soutěže. Vrcholová akce v České republice je 
Mistrovství republiky záchranných psů ČR, 
kam se nominuje 16 psovodů a  soutěží dle 
Národního zkušebního řádu.  Vítěz je pak 
mistrem republiky pro daný rok. 

Na mezinárodním poli je vrcholem Mist-
rovství světa záchranných psů, které se konalo 
v roce 2018 v Lublani ve Slovinsku. Utkalo se 
140 závodníků v sutinovém, plošném a sto-
pařském vyhledání.  

SZBK je však i uznávaným organizátorem. 
Poté, co úspěsně zorganizoval 3x Mistrovství 

světa IRO, Světové sym-
pozium, 4 x Atest IRO 
a  tréninkové dny, byl po-
věřen organizací FCI, kde 
je SZBK členskou organi-
zací prostřednictvím Čes-
komoravské kynologické 
unie, aby uspořádal 1. a 3. 
Mistrovství světa družstev 
záchranných psů. Zúčast-
nili se jich psovodi z  ně-
kolika zemí. Náš svaz jim 
totiž nabízí takové prosto-
ry, kde psi mohou předvést 
kvalitní výkon, zejména 
v  sutinách. Ve světě jsou 

zpravidla umělé trenažery, u  nás jsou přiro-
zené sutiny – opuštěné zemědělské usedlosti, 
vojenské objekty apod., kde je řada přiroze-
ných pachů mimo pachu vyhledávaných osob. 
Proto i 3. MS FCI bylo na patřičné úrovni. 
Vzhledem k  těmto skutečnostem jsme byli 
požádáni, abychom uspořádali v  roce 2018 
6. MS FCI. Toto se konalo v Libočanech na 
stadionu a  samozřejmě ve všech prostorách 
pro speciální práce. Zúčastnilo se 24 družstev 
– 96 účastníků. Naši psovodi získali 2. místo 
ve stopařském a 3. místo v TOP týmu. 

SZBK ČR má vytvořený tým, který je 
možný použít pro nasazení v ČR i zahraničí.  
Je pro nás velkým oceněním naší činnosti, že 
vždy při velkých zemětřeseních ve světě je náš 
svaz mezinárodní organizací požádán, aby-
chom své psovody vyslali na záchrannou akci. 

Významným závodem je každoročně po-
řádaný Prezidentský pohár, kde mohou pso-
vodi samozřejmě získat prvenství, ale i mož-
nost složit nejvyšší zkoušku ZZP 3, která je 
vrcholem výcviku v sutinovém vyhledávání.

Současně s Prezidentským pohárem probíhá 
i Junior Cup, kde předvádí své výkony mládež.

Tyto úspěchy jednotlivých psovodů však 
nelze dosáhnout bez řady pomocníků – fi-
gurantů - z  řad ochotných lidí, kteří bez 
ohledu na svůj volný čas, počasí a náročnost 
leží „zavalení“ v sutině, na konci stopy nebo 
v  lese, aby simulovali ztracenou osobu. Čle-
nové ČČK jsou této činnosti nakloněni, pro-
tože i  jim jde o záchrannou činnost a proto 
se mnohokrát v  roce zúčastňují tréninků až 
po vrcholové akce SZBK. Patří jim proto dík 
a i část toho dobrého jména, které česká ky-
nologická záchranařina u nás i  ve světě má. 
Stejně tak, jako dobrovolní hasiči, kteří svůj 
volný čas pro naši práci obětují. Bez vyni-
kající spolupráce s  Hasičským záchranným 
sborem, který nám pomáhá při všech velkých 
akcích, by bylo obtížné pro nás zajistit např. 
slaňování – zajistí nám techniku i  ochotné 
a proškolené hasiče. 

Jako svaz si uvědomujeme, že důležitá je 
práce s  mládeží. Vždyť oni budou ti, kteří 
převezmou naše zkušenosti a  budou našimi 
pokračovateli. Proto projekt Mladý sportovec 
je právě to, kde můžeme zapojit i ty, kteří ne-
mají možnost vlastnit a cvičit svého psa, ale 
všech aktivit k naplnění projektu se mohou 
zúčastnit. To je platforma, která umožňuje 
rozvoj mladých po všech stránkách. O toto se 
bude svaz plně snažit, aby náplň přitahovala 
stále více mladých psovodů i příznivců.

V roce 2018 se nám podařil projekt Mla-
dého sportovce, který byl svou náplní v sou-
ladu s  požadavkem, aby se mladí vyrovnali 
s podmínkami, které projekt mladý sportovec 
vyžaduje. 

Veškerá činnost proto - teorie i  praxe je 
stále o stejném problému - zlepšovat záchran-
nou činnost tak, aby se zvětšila šance na zá-
chranu lidského života. Asi každý psovod zá-
chranář by si přál najít „tlukoucí“ srdce. 

Ing. Helena Šabatová,  
prezident SZBK ČR, z.s.

OKÉNKO DO DĚTSKÉ ODBORNÉ LÉČEBNY V BUKOVANECH

V léčebně v Bukovanech se rozdávala „Radost dětem“
Posláním Dětské odborné léčebny Ch. G. 

Masarykové v  Bukovanech je pomáhat ne-
mocným dětem.

Jako každé podobné neziskové zařízení si 
velice vážíme každé pomoci, která přispěje 
k radosti těm nejmenším. Při několika týden-
ním léčebném pobytu je důležitá každá pomoc 
či věc, která je potěší a zpříjemní jejich pobyt. 

Tímto úvodem bych chtěl navázat na 
opravdu ojedinělou akci, kterou ve prospěch 
dětí z  léčebny  v  Bukovanech připravili za-
městnanci příbramské věznice spolu s odsou-
zenými. Vše začalo na sklonku léta příjemnou 
návštěvou zástupců Věznice Příbram v našem 
zařízení.  Zde jsme se k naší radosti dozvěděli, 
že mají v úmyslu podpořit léčebnu akcí, které 

dali název ,,Radost dětem“. Tím nastartovali 
ojedinělý projekt, do kterého se pustili za-
městnanci věznice i odsouzení se vší vervou. 
Ve spolupráci s  odsouzenými bylo namalo-
váno sedm velkých autorských obrazů s dět-
skou tématikou. Navíc každý obraz má svůj 
milý pohádkový příběh. Talentovaný malíř 
s pomocí dalších připravil působivé umělecké 

>>> 
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HIV autobus  
projel Teplicemi
Ve čtvrtek 29. listopadu si mohli obča-

né Teplic připomenout světový den boje 
proti AIDS. Městem projížděl na trase 
linky 105 speciálně ozdobený autobus. 
Zároveň mohli zájemci přispět i na sbírku 
pro Dům světla v Praze, který se boji proti 
AIDS věnuje.

HIV autobus byl v Teplicích k vidění 
již podruhé. Loni měl v  lázeňském městě 
premiéru. Ve spolupráci s Českou společ-
ností boje proti AIDS organizovala akci 
Místní skupina Českého červeného kříže 
Novosedlice Dubí Proboštov. V autobuse 
jste mohli být obdarováni propagačním 
materiálem. V autobuse se naskytla i jedi-
nečná šance vyfotit se s maskoty MS ČČK 
NDP růžovými prezervativy, kteří stáli 
u počátku nápadu ohledně osvěty v teplic-
kém regionu.

Zájem o akci byl vcelku vysoký a na sbír-
ku se povedlo vybrat 1114 korun. Vzhle-
dem k dvěma úspěšným ročníkům můžeme 
počítat s pořádáním akce i příští rok.

Jiří Michal  
tiskový mluvčí MS ČČK NDP 

Z ČINNOSTI OS ČČK

překvapení, které bude probouzet děti v  je-
jich ubytovací části. Aby toho nebylo málo, 
uskutečnila se ještě sbírka věcných herních 
darů. Vyvrcholením této pečlivě připravované 
akce bylo pozvání zástupců léčebny 29. listo-

padu do Věznice Příbram. Zde jsme poprvé 
spatřili nemalou sbírku rozmanitých malých 
i  velkých hraček, knih, stolních her, potřeb 
na malování, originálně poskládané papírové 
srdce a  mnoho dalšího. Nezapomenutelnou 

součástí návštěvy byl 
profesionálně připra-
vený kulturní program, 
připravený zaměst-
nanci věznice spolu 
s odsouzenými. Během 
poutavého programu 
byly postupně vysta-
vovány obrazy a  mezi 
příjemnou hudbou vy-
právěn související pří-
běh. Obdiv zasluhuje 
skvělá kapela s příjem-
ným repertoárem, kte-

rá přenesla na všechny zúčastněné radostnou 
a srdeční atmosféru, která nejen pohladila po 
duši ale i rozezpívala přítomné. Velmi potěšu-
jící bylo i zjištění, že odsouzení pod vedením 
vychovatelů a  dalších zaměstnanců věznice 
jsou ochotni pomáhat tam, kde je potřeba. 

Závěrem jsou na místě slova chvály 
a  upřímného poděkování nejen za přípravu 
akce samotné, ale i za všechny ty krásné dár-
ky, které rozdají radost našim malým pacien-
tům. Dary předají zástupci příbramské věz-
nice již brzy dětem v léčebně. Přeji všem, aby 
takových akcí, které lidi spojují pro dobrou 
věc, stále přibývalo. Na ten hřejivý pocit s ne-
všedním kulturním zážitkem budeme dlouho 
vzpomínat.

Za kolektiv DOL Bukovany
Václav Plecitý

www.lecebnabukovany.cz 

V sobotu 18. listopadu 2018 proběhlo slav-
nostní vyhlášení 12. ročníku výtvarné soutěže 

s  názvem „Bezpečná cesta do školy/školky“. 
Soutěž pro děti předškolního věku a  žáky  
1. a  2. stupně základních škol každoročně 
pořádá karlovarský OS ČČK. Jejím cílem je 
připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, 
která hrozí každému, kdo pravidla silničního 
provozu nedodržuje.

Ing. Michaela Sládková,  
garant pro výuku první pomoci,  

OS ČČK Karlovy Vary 

V sobotu 12. ledna otevřel karlovarský ČK 
své dveře návštěvníkům z řad široké veřejnos-
ti. Lidé měli možnost si nejen prohlédnout 
prostory kanceláří, humanitárního skladu či 
učeben, ale také se podívat na provoz ošaco-
vacího střediska. V odborných učebnách pro 
ně byla připravena výstava učebních materiá-
lů a prezentace akcí.

Naším cílem bylo upozornit na 100. výro-
čí založení Československého červeného kříže. 
Český červený kříž navazuje na své předchůd-
ce - na Vlastenecký pomocný spolek pro Krá-
lovství české, který byl založen 5. září 1868 
jako 13. národní společnost Červeného kříže 
na světě, a  na Československý červený kříž, 
který byl založen 6. února 1919.

Návštěvníky jsme seznámili s  principy 
ochrany zdraví a záchrany života. Protože se 
odborníci jednoznačně shodují, že nejdůleži-
tější je prevence, zaměřili jsme se letos na ni.

Každého zájemce čekalo několik překva-
pení. Zažili například jeden den výuky, obdr-
želi upomínkový předmět a zároveň si mohli 
udělat představu o činnosti Červeného kříže 

- o tom, že práce v našem spolku je především 
týmová spolupráce, vzájemná pomoc a  vní-
mavost jednoho vůči druhému. Na závěr pak 

dostali kvízovou otázku z první pomoci - za 
správnou odpověď si odnesli malý dárek ve 
formě příručky první pomoci.

Věra Sládková, DiS.,  
ředitelka OS ČČK K. Vary 

Den otevřených dveří ČČK 2019

Výtvarná soutěž „Bezpečná cesta do školy/školky“ 
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Zatímco si připomínáme 100 let od vzni-
ku Československého červeného kříže, naše 
5. místní skupina ČČK Praha 1 slaví teprve 
desáté výročí. Vznikla v  roce 2009 na Ma-
lostranském gymnáziu v Josefské ulici, ovšem 
historie našeho kroužku mladých zdravotní-
ků sahá až do roku 2002. Studentky dvou 
nejstarších ročníků provedly nábor, a tým slo-
žený z mých spolužaček se poprvé zúčastnil 
okresního kola soutěže mladých zdravotníků, 

které se tehdy až do roku 2006 konalo právě 
na této škole. Já jsem se do kroužku mladých 
zdravotníků přidal až na podzim. Soutěže 
jsem se jako dítě zúčastnil celkem třikrát. 
V  dalších dvou letech byl kroužek otevřen 
i dětem z prvního stupně základní školy, které 
se soutěže také zúčastňovaly. V květnu 2006 
naše družstvo vůbec poprvé postoupilo do 
krajského kola soutěže mladých zdravotníků. 
V  roce 2006 jsme se poprvé zúčastnili akce 

Bezpečná třináctka, která je pro nás dodnes 
tradiční součástí jarní křižácké sezony. V roce 
2007 jsme se poprvé zúčastnili Bambiriády. 
Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků se 
poprvé konalo na Újezdě, což bylo stále neda-
leko naší školy. V září z kroužku odešla dlou-
holetá vedoucí Martina Veverková, ale já jsem 
to vzdát nechtěl. Proto jsem náš kroužek oži-
vil a získal jsem do něj i nováčky. Studentky, 
které nastoupily na gymnázium v roce 2007, 

byly až do maturity v roce 2015 oporou naší 
skupiny. V roce 2008 jsme se například po-
prvé zúčastnili charitativní sbírky Světluška.

Po zániku naší bývalé oblastní skupi-
ny mládeže jsme byli více než rok součástí  
4. místní skupiny. V  roce 2009 jsme se ale 
rozhodli založit naší 5. místní skupinu. Začali 
jsme ještě více rozvíjet naši činnost. K tradič-
ním akcím přibylo i mnoho nových. Kroužek 
na Malostranském gymnáziu fungoval jen 

do roku 2010. Pak byl krátce obnoven ještě 
v  období 2012-2013. Třikrát jsme zde také 
pořádali Malostranský den her a zábavy, kde 
jsme učili děti první pomoc a hráli jsme různé 
hry, ale také zde koncertovaly oblíbené stu-
dentské kapely. Schůzky pro mladší děti se od 
roku 2011 konaly v prostorách našeho spolku 
v Koubkově ulici na Praze 2.

V  roce 2013 jsme se vrátili na krajskou 
soutěž mladých zdravotníků, kam tehdy po-
stoupil náš starší i mladší tým, stejně tak jako 
v následujících dvou letech. V  letech 2013-
2015 se náš starší tým tradičně umisťoval na 
třetím místě v krajském kole. V roce 2015 se 
rovněž náš mladší tým umístil na třetím mís-
tě. V roce 2016 do krajského kola postoupil 
pouze náš mladší tým, který zde obsadil čtvrté 
místo. Největší úspěch přišel v roce 2018, kdy 
náš starší tým v krajském kole zvítězil, a tak 
jsme v červnu jeli do Ostravy na republikové 
kolo, kde jsme se umístili na šestém místě.

Další hezkou tradicí se stal náš Společen-
ský večer. Poprvé se konal v  listopadu 2013 
v  Malostranské besedě. Od roku 2015 se 
koná tradičně na jaře v prostorách Café Kam-
pus v Náprstkově ulici na Starém Městě.

I  když sídlíme, stejně jako náš oblast-
ní spolek, na Praze 1, mnoho našich aktivit 
máme nyní v  městské části Praha 13, kde 
máme územní působnost.

Za těch 10 let jsme prožili i mnoho dal-
ších akcí, na které bych mohl vzpomínat. 
Například v letech 2013 a 2014 jsme se zú-
častnili soutěže Aktivní zdravotník, kterou 
pořádala někdejší Místní skupina Poděbrady 
III na tamní kolonádě.

Věřím, že naše místní skupina bude úspěš-
ně fungovat ještě hodně dlouho.

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

10 let 5. místní skupiny ČČK Praha 1

Resuscitační  
figurína

Po dlouholetém úsilí získali na sklonku 
roku 2016 naši mladí zdravotníci resuscitační 
figurínu, díky které mohou nacvičovat kardi-
opulmonální resuscitaci dospělého člověka, 
převést získané teoretické znalosti v praktic-
ké dovednosti, zdokonalovat je a  být lepší-
mi v poskytování první pomoci a dosahovat 
skvělých výsledků na soutěžích. Na počátku 
roku 2019 tuto resuscitační figurínu doplnil 
simulátor kojence, na kterém se děti z krouž-
ku mladých zdravotníků dokonale naučí pro-
vádět nepřímou srdeční masáž dítěte správ-
nou rychlostí, aby byla co nejúčinnější a co 
nejefektivnější. Tím, že se nám povedlo získat 
finanční prostředky na zakoupení resusci-
tační figuríny dítěte, máme v současné době 
kompletní sestavu na výuku kardiopulmonál-

ní resuscitace, kterou využívají nejen již zmi-
ňovaní kloboučtí mladí zdravotníci, ale i  ti, 
kteří absolvují kurzy první pomoci. Všichni 
tak mohou bez omezení nacvičovat resusci-
taci na figurínách, které umožňují nácvik 
správného záklonu hlavy, zvednutí brady, 

otevření úst, nepřímé srdeč-
ní masáže a  umělého dýchání 
z úst do úst a to jak u dospělé-
ho člověka v různých váhových 
kategoriích, tak u dítěte. 

Resuscitační figurína mohla 
být zakoupena díky velkému 
úsilí naší předsedkyně paní 
Ludmily Šulcové, která doslova 
a  do písmene sehnala každou 
korunu z  potřebných finanč-
ních prostředků od sponzorů. 

MS ČČK Valašské Klo-
bouky také zakoupilo nový 
tlakoměr, který bude využíván 

především při společenských a  kulturních 
akcích, kde poskytujeme první pomoc, např. 
Běh Naděje, Olympijský běh, Valašský miku-
lášský jarmark a další.

Eva Fialová, MS ČČK Valašské Klobouky 
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„První pomoc není žádná složitá věda, jde 
o to dozvědět se základní postupy, jak ošetřit 
různé druhy poranění.“

Touto větou začala dopolední přednáška 
o  první pomoci na prvním stupni základní 
školy v Mozartově ulici v Karlových Varech. 
Cíl akce byl stejný jako v minulosti: vzbudit 

zájem o problematiku poskytování první po-
moci. Žáci si prověřili své znalosti, schopnos-
ti, dovednosti a rychlost v poskytování první 
pomoci. Vyzkoušeli si čísla tísňového volání 
a objasnili si, kdy je používat. Nechyběly ani 
praktické ukázky na resuscitačních modelech 
či varovné obrázky, které žákům ukázali pří-

pady, kdy se bezpečné 
chování podcení. Děti si 
vedly velmi dobře. Pro 
mnohé to může být pře-
kvapující, ale znaly i  vy-
bavení lékárničky první 
pomoci. Za tyto znalosti 
patří velké poděkování 
jejich učitelkám. 

Jak je při těchto ak-
cích obvyklé, ani ten-
tokrát si děti neodnesly 
jen nové znalosti. Kaž-

dý obdržel drobný dárek jako pozornost 
a  připomínku na tento den. Je potřeba 
neustále upozorňovat na nedostatečné 
znalosti při tzv. život zachraňujících úko-
nech. A přitom stačí opravdu málo - znát 
pravidla a  získat praktickým nácvikem 
zkušenost. Včasným a správným zásahem 
pak můžeme zachránit život cizímu člově-
ku i blízké osobě.

Ing. Michaela Sládková,  
garant pro výuku první pomoci  

OS ČČK K. Vary 

Žáci se učili, jak poskytovat první pomoc

Bezplatný kurz 
první pomoci

Karlovarský Červený kříž uspořádal 
u  příležitosti oslav 100. výročí vzniku 
ČSČK zdarma interaktivní kurz pro 
veřejnost zaměřený na prevenci úrazů 
a poskytování neodkladné první pomo-
ci. Nabídl názorné ukázky první pomo-
ci při různých typech úrazů a praktický 
nácvik kardiopulmonální resuscitace. 
Věříme, že si účastníci odnesli i to nej-
důležitější: ujištění, že každý je schopen 
první pomoc poskytnout. Akce tak snad 

splnila svůj účel a  rádi ji opět zopaku-
jeme. Když jsme porovnali, s  jakými 
znalostmi lidé k  nám přišli a  s  jakými 
znalostmi odcházeli, je nám jasné, že 
pořádat takové akce má smysl.

Ing. Michaela Sládková,  
garant pro výuku první pomoci,  

OS ČČK K. Vary 

Bezplatné dárcovství krve patří tradičně 
k  hlavním činnostem Českého červeného 
kříže. Vedle propagace 
dárcovství a  získávání 
nových dobrovolníků se 
ČČK snaží také vyzdvih-
nout ty, kteří poskytují 
svou krev bez nároku na 
jakýkoli zisk. Z toho dů-
vodu Červený kříž oce-
ňuje bezpříspěvkové dár-
ce krve medailemi prof. 
MUDr. Jana Janského 
a Zlatými kříži.

Po sedmé v tomto roce karlovarský Červe-
ný kříž oceňoval bezpříspěvkové dárce krve. 
Slavnostního předání stříbrných a  zlatých 
medailí prof. MUDr Jana Janského se zúčast-
nilo téměř 20 dárců, kterým jsme poděková-
ním a předáním dárku chtěli vyjádřit uznání 

a ocenění. Poděkovat jim přišli i zástupci Ma-
gistrátu města Karlovy Vary. 

Bylo to příjemné setkání s  lidmi, kteří 
dokáží projevovat obětavost. Když odcháze-
li, odnášeli si nejen medaile a další dárky, ale 
také pocit, že ostatní jejich skutky oceňují.

Věra Sládková, DiS.,  
ředitelka ÚOS ČČK K. Vary 

Poděkování dárcům krve

Na zámku děkovali dárcům krve
V  pondělí 26. listopadu 2018 předal 

v  zimní zahradě sokolovského zámku kar-
lovarský Červený kříž plakety prof. MUDr. 
Jana Janského za bezpříspěvkové darování 
krve. Město Sokolov zde zastupoval místosta-
rosta Jan Picka. Ocenění získalo 35 dárců. 
Součástí obřadu bylo vystoupení violoncello-
vého souboru Včella při ZUŠ Sokolov.

Věra Sládková, DiS.,  
OS ČČK Karlovy Vary 


