
Letošní rok je ve znamení významné-
ho okamžiku v dějinách Červeného kříže 
v  našich zemích – 100. výročí založení 
Československého červeného kříže. Při 
této příležitosti vydal ČČK knihu Sto-
letí s Červeným křížem s  podtitulem 100 
let Československého a  Českého červeného 
kříže. Publikace čtvercového formátu 
v pevné vazbě autorů Marka Jukla a Jany 
Majrichové čítá 180 stran. Rádi bychom 
i  čtenářům Novin Červeného kříže 
přiblížili v  seriálu 100 let ČSČK a  ČČK 
alespoň formou stručného výtahu tu část 
knihy, která je věnována historii. 

Počátky Červeného kříže 
v českých zemích

Je všeobecně známo, že historie Červe-
ného kříže se začala psát v roce 1863, kdy 
došlo mezinárodního uznání úsilí Švýcara 
Henri Dunanta o  ustavení mezinárodně 
působící organizace pomáhající obětem 
válek – v  tu dobu především raněným 
vojákům. Rok na to byla z iniciativy Čer-
veného kříže přijata první z  Ženevských 
úmluv, která kodifikovala ochranu raně-
ných i  zdravotníků v dobách válek a  vy-
tvořila Červenému kříži mezinárodně-
právní fundament pro jeho činnost.

K  ustavení stálé organizace na úze-
mí českých zemí došlo v  roce 1868, kdy 
vznikl Vlastenecký pomocný spolek (Čer-
veného kříže) pro království České, násle-
dovaný v r. 1870 tímže pro Moravu. Obě 
tyto organizace působily v rámci říšského 
svazu „předlitavských“ Červených křížů až 
do konce první ze světových válek. Pomo-
ci statisícům válečných raněných v tomto 
konfliktu předcházela jejich činnost mí-
rová, která zahrnovala počátky zdravot-
nického školství, pomoc při epidemiích 
cholery či povodních, obecně charitativ-
ní aktivity zaměřené na sirotky či vdovy 

a  také personální a  materiální přípravu 
na své možné válečné nasazení pomocné 
zdravotnické služby armády – zajišťování 
přepravy raněných a vybavení a  rozvinu-
tí tzv. rezervních nemocnic. Červený kříž 
má tak na našem území již více než jeden 
a půl století trvající tradici. Protože Me-
zinárodní výbor Červeného kříže uznává 
Český červený kříž za pokračovatele obou 
vlasteneckých spolků, řadíme se tak mezi 
191 národní společnosti Mezinárodního 
hnutí Červeného kříže a Červeného půl-
měsíce na velmi pěkné 13. místo v pořadí 
dle vzniku.

Zrod Československého 
červeného kříže

Konec světové války přinesl také vznik 
republiky Československé a  logicky tak 
znamenal ukončení činnosti rakouské 
Společnosti Červeného kříže těšící se Nej-
vyššímu protektorátu rakouského císaře. 
Majetek spolků Červeného kříže na úze-
mí Čech, Moravy a Slovenska (ty náležely 

Uherskému Červenému kříži) zajistil stát. 
Činnost Červeného kříže však měla a mu-
sela pokračovat – špatná zdravotní a soci-
ální situace vyvolaná válkou, na Slovensku 
navíc spojená již s předválečným zanedbá-
váním těchto potřeb ze strany uherského 
státu volala po řešení. 

Pouhá transformace stávajících struk-
tur Červeného kříže v  nový, Českoslo-
venský, červený kříž nepřipadala v úvahu 
– ve vedoucích funkcích byla zastoupena 
aristokracie a obecně osoby tehdejším mí-
nění pokládané za málo vlastenecké a ne-
odpovídající dobovému republikánskému 
duchu. Dění tedy směřovala k organizaci 
nové, tím spíše, že mělo jít již o samostat-
nou národní společnost Červeného kříže 
nového suverénního státu.

Po přípravných pracích se 1.  února 
1919 se v  Obecním domě v  Praze sešlo 
shromáždění sociálních pracovníků, zá-
stupců armády i  např. kulturního života 
a vyslechlo plány PhDr. Alice Masaryko-
vé, dcery prezidenta nového českosloven-
ského státu, na založení Československé-
ho červeného kříže.

Alice Masaryková viděla poslání Červe-
ného kříže v prevenci a léčbě tuberkulózy, 
v  boji proti hladu a  podvýživě, zejména 
u  dětí, ve zdravotní výchově i  výchově 
ošetřovatelek, v provozování sociálních za-
řízení, hovořila rovněž o výstavbě sanato-
rií pro chudé či nemajetné. Sociální i hy-
gienické poměry zejména ve východních 
částech československého státu vyžadovaly 
rychlou reakci. 

Shromáždění se usneslo na návrhu na 
ustavení Československého červeného 
kříže (ČSČK) a do jeho čela navrhlo prá-
vě PhDr. Alici Masarykovou. To, že byla 
prezidentovou dcerou, jistě nebylo tím 
nejdůležitějším, vždyť Alice Masaryková 
měla v té době za sebou již řadu let práce 

100 let ČSČK a ČČK I.
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právě v sociální a zdravotní oblasti. Měla 
také zkušenosti s  prací ve Vlasteneckém 
pomocném spolku pro Království české, 
působila i  ve zdravotním výboru proza-
tímního československého parlamentu. 
Ustavující schůze v Obecním domě se se 
svými návrhy obrátila na prezidenta re-
publiky, neboť ustavení národní společ-
nosti Červeného kříže vyžaduje uznání ze 
strany státu. 

Prezident republiky písemně reagoval 
dne 6. února 1919 takto (Spis Kanceláře 
presidenta republiky č.j. O.34/1919):

„Slečna dr. Alice Masaryková v Praze
Uznávaje nutnost vybudování ústřední 
organisace Č. S. červeného kříže pro ob-
last celé republiky, jmenuji Tě předsedky-
ní Č.  S. červeného kříže a  pověřuji, abys 
ihned vykonala vše, čeho je třeba ku sor-
ganizování této instituce a  k  tomu, aby  
Č. S. červený kříž mohl bezodkladně zahájiti 
své působení a vejíti ve styk s mezinárodní 
organisací Červeného kříže na základě 
Ženevské konvence a  dodatečných úmluv 
mezinárodních.

T. G. Masaryk, v. r.“

Současně Kancelář prezidenta repub-
liky informovala o rozhodnutí prezidenta 
Ministerstvo vnitra v  Praze, které mělo 

zprávu o  jmenování předsedkyně ČSČK 
uveřejnit.

Dle myšlenek svých zakladatelů měl 
být ČSČK – v protikladu ke svým před-
chůdcům – všelidovým spolkem. Od vlas-
teneckých pomocných spolků pro Králov-
ství české i  pro Moravu převzal majetek 
a  také provozování sociálních a  zdravot-
ních zařízení včetně ošetřovatelských škol 
v Praze a v Brně. Oba spolky se následně 
rozpustily, avšak řadoví členové vstupovali 
ve velké míře do ČSČK. Alice Masaryková 
znalá činnosti Rakouského červeného kří-
že byla vcelku benevolentní k přechodům 
řadových členek a členů do ČSČK. Dluž-
no ovšem podotknout, že byly zazname-
nány i problémy, a že na územích s vyšším 
zastoupením německé a maďarské národ-
nosti bylo ztotožnění s  ČSČK nízké, ta-
mější obyvatelstvo jej za svůj nepřijalo po 
celou první republiku (doloženo je „řeše-
ní“ spočívající v zakládání Modrého kříže 
v německém pohraničí).

Ministerská rada ve své schůzi  
15. 7. 1919 uznala ČSČK jako výlučnou 
pomocnou organizaci vojenské zdravot-
nické služby, a  když republika Česko-
slovenská dne 17. 11. 1919 přistoupila 
k Ženevské úmluvě o  zlepšení osudu ra-

něných a nemocných v polních armádách  
z 6. 7. 1906, nestálo již nic v cestě oficiál-
nímu uznání ze strany Mezinárodního vý-
boru Červeného kříže. Dne 1. 12. 1919 se 
tak Československý červený kříž stal sou-
částí Mezinárodního červeného kříže jako 
řádně uznaná národní společnost Červe-
ného kříže ve smyslu Ženevské úmluvy.

Organizačně se ČSČK dělil na čtyři di-
vize – českou, moravskoslezskou, sloven-
skou a  podkarpatoruskou. V  čele ČSČK 
stál předseda ČSČK. Aparát ČSČK 
(Ústřední ředitelství) byl řízen ústředním 
ředitelem. Podobně jako jeho předchůdci, 
měl i  ČSČK svého protektora (čestného 
předsedu), kterým byl prezident republiky 
– po řadě tedy Tomáš Garrigue Masaryk, 
Edvard Beneš a krátce též Emil Hácha. 

Předsedkyní ČSČK byla od února 
1919 až do své rezignace v prosinci 1938 
PhDr. Alice Masaryková. 
(pokračování)

Pokud máte zájem o  knihu Stole-
tí s  Červeným křížem, informujte se na  
e-mailu 100@cervenykriz.eu 

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl, 
prezident ČČK 

Kampaň Neplivejte krev, darujte 
krev: předání šeku

První společná kampaň společnosti 
GlaxoSmithKlein Consumer Healthcare 
Czech Republic a  ČČK Neplivejte krev, 
darujte krev, zaměřená na podporu bez-
příspěvkového dárcovství krve, přivedla 
k  odběru nejen 63 nových prvodárců, 
ale také pomohla finančně podpořit další 

propagaci BDK. Kampaň totiž nekonči-
la pouze mobilním odběrem krve 13. 6. 
2019 na pražském Andělu ve spolupráci 
s  dalším partnerem – Ústřední vojen-
sku nemocnicí. Následně mohl kampaň 

podpořit každý, kdo si zakoupil některý 
z  produktů Paradontax. Do 16. 9. 2019 
putovaly 3 Kč za každý prodaný kus pro-
duktů Českému červenému kříži. Částku 
540 000 Kč, kterou jsme obdrželi, využi-
jeme na natočení dalšího osvětového TV 
spotu motivujícího k  bezpříspěvkovému 
dárcovství. 

Český červený kříž, Procter 
& Gamble a COOP podpoří 
nemocné děti

Cílem letošní iniciativy ČČK, Procter 
& Gamble a  COOP je pomoci nemoc-
ným dětem v  Dětské odborné léčebně 
Ch. G. Masarykové v Bukovanech získá-
ním financí na nové a moderní přístrojové 
vybavení. Od 1. 9. do 30. 11. 2019 může 
každý svým nákupem ve vybraných pro-
dejnách COOP pomoci. Stačí vložit do 
košíku výrobek společnosti P&G, jako 
je Ariel, Head & Shoulders, Pampers, 
Gillette a  další a  poté odejít s  hřejivým 
pocitem pomoci. 1 % z  prodejní ceny 
každého výrobku P&G bude věnováno 
ČČK, který z výtěžku pořídí lékařské vy-
bavení pro léčebnu ČČK v Bukovanech. 
Ambasadorkou projektu se již potřetí sta-

la zpěvačka a  modelka Jitka Boho, která 
je maminkou dcery Rosálky a  dovede si 
velmi dobře představit, jaké to je, když 
dcera místo hraní musí zůstávat v postýlce 
a léčit se.

Nová vedoucí syrské ambasády 
navštívila ČČK

Dne 28. 8. 2019 navštívila sídlo ČČK 
nově jmenovaná chargé d´affaires Syrské 
arabské republiky v Praze paní Amira Ka-
rawani, kterou přijal ředitel Úřadu ČČK 
Josef Konečný. Paní Karawani poděkovala 
za dlouholetou pomoc, kterou Český čer-
vený kříž Sýrii za podpory Ministerstva 

>>> 



Noviny Červeného kříže 5/2019

3

>>> 

zahraničí poskytuje v  partnerství se Syr-
ským arabským červeným půlměsícem. 
Seznámila se také s  dalšími činnostmi 
ČČK a  s  aktuálním stavem přípravy hu-
manitární pomoci ČČK do Sýrie, v tomto 
roce zahrnující další dvě ambulance, 
inkubátory a řadu dalších zdravotnických 

přístrojů. Celkový objem pomoci od 
roku 2016 tak v  letošním roce přesáhne  
35 mil. Kč. Na závěr návštěvy převzala 
paní Karwani knihu Století s  Červeným 
křížem a pamětní stříbrnou minci raženou 
u příležitosti stého jubilea ČSČK. 

Ženevské úmluvy: 70 let přijetí 
základního kodexu humanity

12. srpna před 70 lety podepsalo v Že-
nevě 59 států, včetně ČSR, čtveřici dodnes 
platných Ženevských úmluv na ochranu 
obětí válek, které – po doplnění třemi 
dodatkovými protokoly z let 1977 a 2005 
– představují základní kodex mezinárod-
ního humanitárního práva. Za sedm de-
kád přispěly k  záchraně desítek milionů 
životů i  k  tomu, že miliony našly znovu 
své blízké. Jejich smluvními stranami je 
dnes 196 zemí – všechny suverénní státy 
(s výjimkou Kosova). Jde o nejrozšířenější 
mezinárodní smlouvy vůbec. Praxe ukazu-
je, že vzhledem ke své obecnosti i proto, 
že se jejich pravidla stala současně meziná-
rodním obyčejem, Ženevské úmluvy plně 
vyhovují i po 70 letech v mezinárodních 

i  nemezinárodních ozbrojených konflik-
tech. Umožňují, aby se pomoci a  řádné-
ho zacházení dostalo všem, bez ohledu 
na frontové linie. Zejména jejich pravidla 
týkající se ochrany zdravotní péče patří 
k  těm nejrespektovanějším v  mezinárod-
ním právu vůbec. 

Počet dárců krve v ČR: o kolik 
prvodárců potřebujeme více?

V  posledních letech zaznamenává-
me v  ČR pokles počtu dárců krve a  je-
jích složek evidovaných v  nemocničních 
transfúzních zařízeních. V této souvislosti 

je kladena otázka, zda je stávající počet 
ještě dostatečný pro zajištění zdravotní 
péče transfúzními přípravky nebo jakého 
počtu by bylo třeba dosáhnout. Společnost 
pro transfúzního lékařství ČLS JEP, vydala 
7. 8. 2019 své doporučení k této otázce. 
Doporučuje, aby počet dárců darujících 
plnou krev činil v ČR alespoň 300.000, 
počet dárců krevní plazmy pak 40.000. 
Počet prvodárců krve, který má vyrov-
nat přirozený úbytek počtu dárců daný 
nemocemi či věkem, by měl v nemocnič-

ních transfúzních zařízeních činit alespoň  
30 - 33 tisíc ročně. Počet prvodárců musí 
být trvale navýšen o 3-6 tisíc ročně! 

Mezinárodní evropské setkání 
záchranných kynologických 
týmů

Mezinárodní evropské setkání záchran-
ných kynologických týmů se letos uskuteč-
nilo 21. - 23. 06. 2019 v Kaznějově ve spo-
lupráci s Českým červeným křížem a pod 
záštitou ministra vnitra. Tématem tříden-
ního setkání, pořádaného SAR.CZ, bylo 
nasazení záchranných týmů při simulova-
ném zemětřesení po dobu 24 hodin. Po-
lygon sutinového vyhledávání vytvořil do-
konalou kulisu, občasný silný déšť a bláto 
situaci dokreslily. Týmy na místě fungovali 
jako při skutečném zásahu – od příjezdu na 
místo, zabezpečení svého ubytování, spolu-

práce při řízení záchranných operací až po 
to pro ně hlavní – pátrání po osobách v su-
tinách zříceného města.

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl, 
prezident ČČK 

 16. 09. 2019 - Gambie: Předali jsme 
dalších 50 kol, lékárničky a zdravotnic-
ké brašny Gambijskému ČK. Kola bu-
dou distribuovaná do čtyř regionálních 
poboček GRCS - 5 kol do Upper River 
Region (tam již od ČČK mají 10 kol), 
15 kol do Lower River Region, 15 kol 
do Central River Region a  15 kol do 

North Bank Region. Zároveň v součas-
né době zaškolujeme 4 mechaniky pro 
GČK, kteří se budou o kola starat.

 13. 09. 2019 - Srí Lanka: Více než 
120 účastníků z  celého světa navštívi-
lo v  Dambulle konferenci pořádanou 
MVČK zaměřenou na vztah budhismu 
a  mezinárodního humanitárního prá-

va. Šlo o  budhistické teology, mnichy, 
akademiky i vojáky. Tématem bylo řeše-
ní otázky, jak budhismus může přispět 
ke zvýšení dodržování MHP a výcviku 
ozbrojených sil. Minimalizace lidského 
utrpení (během války) je v  samotných 
základech budhismu. Ostatně ochrana 
lidské důstojnosti a ochrana lidské by-
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tosti v době válek je silně zakotvena ve 
všech velkých světových náboženstvích, 
uvedl L. Petridis, vedoucí delegace 
MVČK na Srí Lance. Právě vlivu nábo-
ženských vůdců v prosazování MHP se 
MVČK věnuje již delší dobu.

 09. 09. 2019 - Burkina Faso: Stranou 
pozornosti světa upadá Burkina Faso do 
násilností. Za necelý rok počet lidí pře-
místěný v jejich důsledku vzrostl z 50 na 
270 tisíc. Rostoucí násilí ohrožuje zdra-
votní péči. Lidé se bojí vydat na cestu do 
zdravotnických zařízení. Řada z nich je 
uzavřena. MVČK spolu s BF ČK lidem 
rozděluje jídlo, pitnou vodu a zajišťuje 
poskytování zdravotní péče - prioritou 
jsou těhotné, rodičky a  novorozenci. 
Dále MVČK dodal vakcíny proti 
spalničkám a  meningitidě, naočkoval 
také 66 tis. ks dobytka. O  situaci 
v zemi se přesvědčil i prezident MVČK  
P. Maurer.

 02. 09. 2019 - Bahamy: Hurikán Dori-
an 5. kategorie způsobil rozsáhlé škody 
na ostrovech Abaco a  Grand Bahama 
na Bahamách. Hurikán a déšť poškodil 
domy aj. budovy, zanechal mnoho lidí 
bez přístřeší. Vážně poškozeno či zni-
čeno bylo >13.000 domů. Kompletní 
přehled škod zatím není k  dispozici, 
uvedl S. Bulow, vedoucí operačního 
centra MFČK&ČP. Bahamský ČK již 
poskytuje nouzové přístřeší, přikrývky, 
kuchyňské potřeby a  solárně napájené 
telefony. Z podpory Federace dostanou 
postižení i přímou finanční pomoc.

 19. 08. 2019 - Bangladéš: Desítky ti-
síc lidí uprchlých před násilím ze stá-
tu Rakhine v  Myanmaru do táborů 
Cox’s Bazar v Bangladéši žijí v  těsných 
stanech v  alarmujících životních pod-

mínkách. Exodus 700.000 lidí začal 
25. 8. 2017. V utečeneckém táboře by 
dle mezinárodních standardů mělo při-
padat na osobu 30 metrů čtverečných 
z  celkové výměry tábora, zde je to jen 
10 metrů. Za poslední dva roky posky-
tl Bangladéšský ČK potraviny, vodu 
a přístřeší 260.000 utečenců a provedl 
268.000 ošetření v  11 zdravotnických 
zařízeních. Pitné vody bylo rozděleno 
přes 60 milionů litrů.

 16. 08. 2019 - Irák: Více než 4 miliony 
Iráčanů, které boje přinutily opustit do-
movy, se vracejí. Mají ale kam?

 14. 08. 2019 - Gambie: Gambijský 
červený kříž organizuje pomoc obětem 
větrné smršti, která v létě zemi zasáhla. 
Často je třeba se dostat do vzdálených 
a  nepřístupných oblastí - silnice jsou 
často přerušené sesuvy půdy či pod-
máčené. Na mnohá místa se příslušníci 
GČK autem nedostanou. Zde přichá-
zejí ke slovu jízdní kola, které ČČK 
od loňska Gambijskému ČK poskytu-
je. Dodávky pokračují, celkem půjde 
o 110 jízdních kol.

 06. 08. 2019 - Ženeva/Hirošima: MVČK 
si připomíná 74. výročí prvního pou-
žití jaderných zbraní v  historii: po svr-
žení atomové pumy na Hirošimu bylo 
okamžitě zabito 70 000 lidí. Dalších 70 
000 lidí zemřelo na bezprostřední násled-
ky ozáření. 40% populace bylo zabito 
a další tisíce byly hrůzně zraněny. Zdra-
votní následky zasáhly několik milionů 
Japonců a  trvají dodnes. Jaderné zbraně 
zabíjejí i po 70 letech. Jejich účinky ne-
jsou omezitelné v prostoru ani v čase.

 31. 07. 2019 - Venezuela: Dnes do 
Caracasu dorazila zásilka 34 tun léčiv 
a  zdravotnického materiálu vypravená 
Italským červeným křížem. Hodnota 

pomoci je 85 milionů Kč. V zásilce jsou 
základní léky (např. antibiotika, proti-
zánětlivé léky), mezi zdravotnickými 
přístroji pak např. defibrilátory. Podle  
F. Roccy, prezidenta MF ČK&ČP a Ital-
ského ČK, rozšíří zásilka operace ČK 
zaměřené na podporu venezuelských 
zdravotnických zařízení a zajistí, aby se 
zranitelným osobám dostalo zdravotní 
péče. Současně vyzval k  širšímu zapo-
jení do výzvy MF ČK&ČP k  pomoci 
venezuelskému obyvatelstvu, která má 
pomoci 650.000 lidem po dobu 1 roku 
v hodnotě 1,15 mld Kč. 

 30. 07. 2019 - Sýrie: V  uprchlickém 
táboře Fafin proběhla kampaň Syrské-
ho ČP zaměřená na prevenci hepatitidy  
A. 1.783 osob obdrželo osvětové infor-
mace a hygienické prostředky. Hepatiti-
da A se v táborech šíří.

»25. 07. 2019 - Filipíny: MF ČK&ČP 
a Filipínský ČK varují před očekávaným 
propuknutím epidemie horečky denque 
– od začátku roku je hlášeno >115.000 
případů, což je o  85 % více, než za 
stejné období loňského roku. Zemřelo 
již 491 osob, třetina děti 5-9 let. Šíření 
nemoci přenášené komáry usnadňuje 
začínající monzunová sezona. Filipínský 
ČK má připraveny k nasazení 2 miliony 
příslušníků – od prevence v  komuni-
tách, včetně distribuce moskytiér a  re-
pelentů, což je vzhledem k neexistenci 
vakcíny jediná možnost, až po podporu 
přetížených nemocnic.

 23. 07. 2019 - Ženeva/Svět: Války mají 
dopad i  na životní prostředí. Např. 
v Mosambiku klesla během války popu-
lace slonů na 1/10. MVČK aktualizo-
val své instrukce pro vojenské manuály  
z r. 1994 a připomíná státům a bojují-
cím stranám platnost norem MHP chrá-
nících životní prostředí během ozbroje-
ného konfliktu (najdeme je například  
v I. Dodatkovém protokolu k ŽÚ, kam 
byl čl. 55 vložen i  z  iniciativy Česko-
slovenska, najdeme je i  v  obyčejovém 
právu pod čísly 43-45). MVČK mj. do-
poručuje vyhlášení cenných oblastí za 
demilitarizované zóny [+++].

 16. 07. 2019 - JV Asie: Monsunové 
deště v Indii, Nepálu a Bangladéši způ-
sobily povodně a  sesuvy půdy. Téměř 
7 mil. obyvatel je touto katastrofou 
zasaženo. Hrozí nebezpečí přerušení 
dodávky potravin a vypuknutí nemocí 
z  kontaminované vody. Povodně za-
sáhly domovy místních obyvatel a  je-
jich zemědělskou půdu. Dobrovolníci 
poskytují, společně s  místními úřady, 
pomoc 24 hodin denně.

P. Maurer v Burkině Faso 

„Takto nyní vypadají místa, kde žili“

Jeden z týmů Gambijského ČK s koly ČČK

>>> 
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 16. 07. 2019 - Demokratická repub-
lika Kongo: DRK je na pokraji vy-
puknutí epidemie eboly, druhé největší 
v západní Africe po roce 2014. Epide-

mie vypukla 1. 8. 2018. Postihla komu-
nity v Severní Kivu a Ituri. Třetí největší 
město DRK – Goma potvrdilo první 
případ. Riziko šíření epidemie do dal-

ších oblastí a zemí (Uganda, Rwanda) je 
velmi vysoké.

Připravil: Doc. Dr. Marek Jukl,  
prezident ČČK 

8. 8. 2019 zavítala do Bukovan ná-
vštěva z  Věznice Příbram. V  této chvilce 
může čtenář zpozornět,… co se tady asi 
stalo? Naštěstí šlo o milou návštěvu, která 
přijela s  celodenním programem potěšit 
děti na léčebném pobytu. Opravdu pro-
fesionálně připravený a  pestrý program 
zahájil ředitel léčebny Ing. Jiří Grűnbauer 
a ředitel Věznice Příbram PhDr. Petr Čer-
vený. A tak mohlo bezmála 50 dětí vidět 
poutavou ukázku výcviku služebních psů, 

ukázku výzbroje a výstroje operační skupi-
ny, mohly se podívat do sanitky a velkého 
autobusu vězeňské služby. Rády se zúčast-

nily i  zajímavých soutěží, které si pro ně 
zaměstnanci věznice připravili. Našly také 
zálibu v  malování i  díky odsouzenému 

malíři, jehož obrazy s dětskými motivy vě-
nované léčebně v předchozím období zdo-
bí společenská místa v  zámeckém areálu. 
Na každého z dětí čekala ručně vyrobená 
odměna, na které se podílelo asi 30 odsou-
zených. Dalších osm odsouzených prová-
dělo v průběhu akce drobné potřebné prá-
ce v areálu léčebny (sekání travních poros-
tů a křovin, malování, natírání). Všichni 
zúčastnění se celý den snažili léčebně dle 
svých možností pomoci. Vážíme si takové 
podpory a všem zúčastněným patří velký 
dík, jak při akci samotné, tak při přípra-
vách. Věříme, že spolupráce bude podle 
názvu akce: ,,Dětem pro radost a jedeme 
dál“, pokračovat.

Dětem pro radost a jedeme dál! Mlhoviště  
- dárek dětem!

Člověk nemusí být v  dětských letech, 
aby měl tu a tam nějaký ten sen. Většinou 
ne každý sen se vyplní. Na druhou stranu 
občas se stává, že se sen stane skutečností. 
Tak tomu bylo i u přání pořídit dětským 
pacientům v Bukovanech u Orlické pře-

hrady v rámci léčebného programu mlho-
viště. Bohužel, bez pomoci dobrých lidí 
by sen zůstal jen snem. Přesto se stal malý 
zázrak. Ve spolupráci s  partnerskou spo-
lečností Autometal spol. s.r.o., které toto 
nestátní zdravotnické zařízení dlouhodo-
bě podporuje, se to podařilo! Byly oslo-
veny další regionální firmy, které dětem 
na mlhoviště finančně přispěly. Velkou 
zásluhu na tomto projektu a  jeho pod-
poře má Ing. Marcel Pacovský, který stojí 
v čele vedení společnosti Autometal, spol. 
s.r.o. v Zalužanech. Stavba mlhoviště vyšla 
celkem na 228 960,-Kč a to není oprav-
du málo.  O  to více si vážíme příspěvků 
společností, které jejich dobrým skutkem 
posunuly nabídku léčebných pobytů dětí 
zase o kus dále. Co je nejhlavnější? Udělali 
dětem, které k nám jezdí se zdravotními 
potížemi, velkou radost. S úctou si vážíme 
každého příspěvku, který pomůže zkva-
litnit léčebnou nabídku těm nejmenším. 
Péče o ně je posláním léčebny již řadu let.

Velké poděkování od dětí a zaměstnan-
ců léčebny patří firmám:  

Autometal spol. s.r.o., Ing. Marcel Pa-
covský, Byznys software, s.r.o., Halex-S-
chauenberg-ocelové stavby s.r.o., KOVO 
Květoň s.r.o., MPC System, společnost 
s.r.o., LC Sped s.r.o., CVP Galvanika spol. 
s.r.o., Částka-Nástrojárna s.r.o., Elektro-
Miroslav Žůček.

Václav Plecitý, 
za kolektiv DOL Bukovany 
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V  prudké stráni poblíž Kočičích ka-
menů v Jizerských horách leží cyklista. Je 
v bezvědomí, z otevřené rány na noze mu 
trčí kost, z ucha vytéká krev. Nachází ho 
náhodná turistka a volá Horskou službu. 
Muži v červeném jsou tu po chvíli. Mladí-
ka stabilizují a transportují na místo, kam 
už míří záchranka, se kterou jsou okamži-
tě ve spojení. 

Modelová situace byla součástí meziná-
rodního závodu Horských služeb. Konal se 
už jeho 41. ročník a své síly si tu poměřilo 
celkem 16 dvoučlenných hlídek z celé ČR 
a  polské strany Krkonoš. Jejich úkolem 

bylo zdolat zhruba 25 kilometrů dlouhou 
trasu v hřebenových partiích Jizerských hor 
včetně vrcholu Smrku. Součástí závodu 
byla i pětikilometrová časovka s technický-
mi horolezeckými disciplínami. „Závodní-
ky čekalo přemostění na lanech, slaňování 
či výstup skalní stěnou,“ popsal náčelník 

Horské služby Jizerské hory René Mašín. 
Po zdolání náročné trasy čekala záchraná-
ře druhá podstatná etapa závodu. Odbor-
ná první pomoc zraněného cyklisty a jeho 

správný transport náročným terénem na 
nosítkách až k místu, kam může dojet sa-
nitka záchranky, případně přistát vrtulník. 
To vše pod drobnohledem lékařů ze zá-
chranky a  traumatologie. Tedy těch, kteří 
vážně zraněné od Horské služby přebírají.

HORSKÁ SLUŽBA?  
NEJLEPŠÍ PARŤÁCI

To, že je Horská služba pro lékaře dů-
ležitým partnerem, oceňuje i  lékařka zá-
chranné služby Libereckého kraje a Hor-
ské služby Lucie Langová. „Na horách 
jsou to naši úplně nejlepší parťáci. Spo-
lupracujeme i  v  rámci letecké záchranky 
a jsou nám k ruce i při technickém zásahu. 
Orientují se ve vrtulníku a  jsou schopni 
nám velmi dobře asistovat. A přestože jde 
„pouze“ o vyškolené zdravotníky, v terénu 
jsou často schopni se nám vyrovnat,“ po-
pisuje lékařka.

V  letošním ročníku závodu bodovali 
domácí. V mladší kategorii zvítězili horští 
záchranáři z Krkonoš Štěpán Jiras a Štěpán 

Heglas. V kategorii nad 41 let získali nej-
více bodů členové HS Jizerské hory David 
Kavalír a  Václav Bahník. „Patří jim velká 
pochvala,“ říká náčelník René Mašín, podle 
kterého je právě správné ošetření zraněných 
podstatnou částí zásahu Horské služby.

Mladší kategorie do 41 let:
1. Štěpán Jiras, Štěpán Heglas,  

HS Krkonoše  -  celkový vítěz
2. Martin Kocum, Jaroslav Komárek, 

Metodická komise HS
3. Jan Pochobradský, Jan Hepnar,  

HS Orlické hory
Starší kategorie nad 41 let:
1. Václav Bahník, David Kavalír,  

HS Jizerské hory
2. Jan Jirák, Jan Šámal, HS Jizerské hory
3. Jan Čepelka, Karel Kafka, HS Krkonoše

Jana Švecová, deník.cz, 
Foto: Lucie Hendrychová 

41. ročník Mezinárodní soutěže horských služeb

Dne v 17. 9. 2019 se v obci 
Česká Ves nedaleko Jeseníka 
konala malá slavnostní akce. 
Pozvaní hosté – mezi nimiž 
jsem měl tu čest být – a další 
účastníci si připomínali 20. vý-
ročít fungování Domu s pečo-
vatelskou službou, který Český 
červený kříž vybudoval z  pro-

středků veřejné sbírky Fondu 
humanity ČČK jako pomoc 
oblastem postiženým povodní 
v roce 1997.

Komorní oslavy se v  sa-
motném objektu, umístěném 
v centru obce, účastnil staros-
ta České Vsi pan Ing. Petr Mu-
dra, paní Milena Novotná, 

20. výročí fungování Domu  
s pečovatelskou službou Česká Ves

>>> 
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SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ 

Prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc.

Nositel nejvyššího vyznamenání vod-
ních skautů „Stříbrného bobra“

Junáckého kříže „Za vlast 1939-1945“
Nejvyššího vyznamenání Českého červe-
ného kříže „Medaile Alice Masarykové“

Čestný občan Prahy 6
Zemřel tiše v pátek 2. srpna 2019

Ve věku 92 let.

Narodil se 4. 2. 1927 v  Bratislavě. 
V  roce 1955 promoval na LFH UK 
v Praze s červeným diplomem, následo-
valy atestace v obou základních onkolo-
gických oborech. Poté, co mu byla na tře-
tí pokus povolena kandidatura, obhájil ji 
v roce 1984 a s pádem komunistického 
režimu získal v roce 1990 docenturu na 
1. LF UK v Praze a v roce 2003 profesuru 
na Trnavské univerzitě. Jeho domovským 
pracovištěm se stal dnešní Ústav radiační 
onkologie v Praze Na Bulovce. Od roku 
1955 v něm působil v mnoha pozicích, 
včetně primářské, kterou vykonával do 
roku 1992. V Ústavu radiační onkologie 
pokračoval ve své práci až do roku 2007.

Čest jeho památce

bývalá přednostka Okresního úřadu Jese-
ník i bývala starostka České Vsi a samo-
zřejmě vedoucí DPS paní Dana Vaiglo-
vá, která před 20 lety pomáhala provoz 
rozběhnout a  dodnes pracuje jako jeho 
vedoucí. Bohužel chyběl pan bývalý sta-
rosta Jermář, který byl ve funkci po čas 
výstavby.

Paní Milena Novotná má velkou záslu-
hu na tom, že v roce 1998 Český červený 
kříž vybral právě obec Česká Ves pro reali-
zaci výstavby domu pro seniory postižené 
povodní. Byla to také její zásluha, že obec 
splňovala všechny podmínky, nezbytné pro 
výstavbu. Český červený kříž zajistil výběr 
projektanta i dodavatele stavby a samozřej-
mě také financování.

Na oslavě vystoupili také děti z  mateř-
ské i  základní školy se svými učitelkami 

a slabozraký Zdeněk Janeček, který studuje 
pečovatelství a  sám bydlí v  sociálním bytě 
vedle DPS.

Po oficiální části jsem měl možnost si 
prohlédnout některé byty a hovořit s je-

jich obyvateli. Ve všech případech si lidé 
bydlení velice chválili, někteří dokonce 
vystřídali více podobných zařízení, než 

se dostali do České Vsi a  podle jejich 
vlastních slov už měnit nechtějí, jsou zde 
navýsost spokojeni. Důstojné bydlení je 
jenom jedna strana mince, druhou – ne-
méně důležitou – je kvalita poskytované 
péče a celková přátelská až rodinná atmo-
sféra v zařízení. A to je zásluha týmu paní 
vedoucí Vaiglové.

Dům s  pečovatelskou službou v  Čes-
ké Vsi, který před dvaceti lety vybudoval 
Český červený kříž se za tu dobu stal nedíl-
nou součástí života obce, má podporu sa-
mosprávy, je mezi lidmi oblíbený a hlavně 
– pracují zde obětaví a zapálení lidé. A to
bylo velice příjemné poznání. Myslím, že
investice, o níž ČČK rozhodl před dvaceti
lety, se dokonale vyplatila.

RNDr. Josef Konečný, ředitel Úřadu ČČK 

Místní skupina Českého červeného kříže 
v Unhošti oslavila 95 let od svého založení 
vernisáží, při které byly předány pamětní 
medaile. Výstava se konala od 3. 9. – 7. 9. 
2019 v Městském muzeu v Unhošti pod zá-

štitou města. O výstavu byl zájem i dětí ze 
základní školy, kteří měli možnost vyzkou-
šet si poskytnutí první pomoci. 

Anežka Černá, předsedkyně  
MS ČČK Unhošť  

Červený kříž v Unhošti oslavil 95 let od založení

Devadesát dva dárců krve z Karlovarské-
ho kraje převzalo ocenění Zlatého kříže 3. 
třídy (75 osob) a 2. třídy (17 osob) z rukou 
hejtmanky Karlovarského kraje. Slavnostní 
akt se konal 25. 6. 2019 v prostorách kul-

turního domu v Březové u Sokolova. Dár-
cům za jejich záslužnou činnost poděkova-
li také představitelé měst a  obcí, zástupci 
transfuzních stanic i zdravotních pojišťoven. 

„Krev je vzácná, živá tekutina, která za-
chraňuje zdraví a  životy těžce nemocných 
lidí. I v 21. století jí nelze ničím nahradit. 
Každý z nás se může dostat do situace, kdy 
bude krev potřebovat. Navíc potřeba krve 
z hlediska lékařských zákroků, které jsou ne-
ustále složitější, stoupá. Na komplikovanější 
operaci je podle statistik potřeba i 10 jed-
notek krve po 300 mililitrech. Dobrovolní 
dárci krve, kteří tu dnes jste, jste tak velmi 
důležití a  nepostradatelní. Bez vaší oběta-
vosti by nebylo možné uzdravovat a zachra-
ňovat lidské životy,“ vzdala hold přítomným 
dárcům v  sále hejtmanka Karlovarského 
kraje Jana Mráčková Vildumetzová.Kromě 
Zlatých křížů dárci krve obdrželi také pamět-
ní listy, rudé růže a další drobné dárky.

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

Zlaté kříže za 80 a 120 odběrů krve předány  
v Březové u Sokolova
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Záchranářské léto 
plné akce

Letní prázdniny jsou především ob-
dobím volna a  odpočinku. Někdo ale 
přeci jenom pracovat musí, což se týká 
i zdravotníků. Úrazy se mohou přiho-
dit celoročně. A  my měli vskutku na 
pilno. 

Výrazně jsme pokročili v rámci HIV 
prevence. Zúčastnili jsme se několika 
testování v Kolíně, Mostě, Chomutově, 
Děčíně a České Lípě. Dohlíželi jsme na 
spoustě sportovních utkání, především 
na zápasech mládeže FK Teplice a FK 
Ústí nad Labem, s kterými máme navá-
zanou spolupráci již delší dobu. Přibyla 
nám i  spolupráce s  AC Sparta Praha. 
Pomáháme tamnímu spolku ČČK se 
zdravotnickou asistencí na zápasech 
prvního týmu Sparty v  Generali Are-
ně. Kromě sportovního prostředí jsme 
si zažili i  práci v  prostředím zvířecím. 
V  pražské zoologické zahradě jsme 
zasahovali v  případě úrazu některého 
z návštěvníků. V Praze jsme vůbec strá-
vili nezvykle mnoho času. Naše služby 
byly zapotřebí i  na pochodu LGBT+ 
komunity Prague Pride, kde jsme do-
zorovali celý den. Na zdravotnické asi-
stenci Prague Pride jsme vypomáhali 
OS ČČK Praha 7. Spolu s námi vypo-
máhali také ČČK Prachatice, Praha 1, 
Litoměřice a  Štětí. Z naší místní sku-
piny se dozoru účastnilo 11 zdravotní-
ků. Čekali nás i některé kulturní akce 
v  okolí. Zdravotnickou asistenci jsme 
zaštiťovali na Dni zábavy v Modlanech 
a na Dubských slavnostech.

Léto bylo náročné, ale to k práci pat-
ří. Se všemi nástrahami jsme se popaso-
vali na výbornou. Teď nás čeká podzim, 
který nebude o nic lehčí. Budeme pří-
tomni na akcích v Novosedlicích, kde 
nás budete moci zahlédnout. Na vás 
i na všechny akce se již teď těšíme.

Jiří Herlitze,  
předseda MS ČČK NDP 

Žijeme v  době přebytku a  asi každý 
z nás je doma zahlcen mnoha věcmi, jako 
je například oblečení, boty a  jiné a  jiné 
věci.  Podle mnoha studií nosíme však 
kolem třiceti kousků oblečení a  ostatní 
nám visí nebo leží ve skříních až do doby, 
kdy zjistíme, že už do nich třeba nikdy 
nezhubneme, že jsou vlastně nepotřebné 
a tak je vyhodíme, nebo v lepším případě 
přemýšlíme, kam s nimi. 

Pro takové to účely můžeme využít růz-
né second handy, vše možné i  nemožné 
prodáváme přes různé portály na interne-
tu, darujeme potřebným, dáváme příbuz-
ným a známým. 

Myslím si, že nejdůležitější otázkou je, 
zdali potřebujeme tolik oblečení a  zdali 
jen nepodléháme konzumu 
a  aktuálním trendům, ne-
hromadíme věci, které včera 
byly ještě dobré, ale dnes už 
se nenosí. 

V  Písku je řada dobrých 
organizací, zmínila bych 
Nepotřebné věci, Charitu. 
A  samozřejmě Červený kříž, 
který tuto činnost dělá dlou-
hodobě, a jehož dobrovolníci 
se této činnosti věnují bez 
nároku na jakýkoliv honorář. 
Je často až neuvěřitelné, kolik oblečení 
a věcí projde jejich rukama, a je potěšující, 
že těmto věcem dávají další šanci, a  po-
třebným lidem to, co potřebují. 

V současnosti jsme byli nuceni z hos-
podárných důvodů opustit prostory 
na Velkém náměstí a díky podpoře města 
jsme Ošacovací středisko přestěhovali do 

Čechovy ulice (za Platanem), kde poblíž 
máme i kanceláře úřadu (Dům s pečova-
telskou službou). Toto středisko jsme slav-
nostně otevřeli za přítomnosti místosta-
rosty pana Ing. Petra Hladíka dne 26. 8. 
2019 a fungovat začne opět od září 2019, 
vždy PO-ST-PÁ.

V  ošacovacím středisku poskytujeme 
na základě doporučení OSVZ MěÚ Písek 
sociálně slabším občanům oblečení, obuv, 
bytový textil a drobná zařízení domácnos-
ti zcela zdarma. Ostatní občané si mohou 

zboží zakoupit za symbolické částky, které 
se většinou pohybují do 1 Kč do 100 Kč. 
Veškeré příspěvky slouží na nákup kom-
penzačních pomůcek a pomůcek pro vý-
uku první pomoci. Rozhodně nelze říci, 
že je toto výdělečná činnost. Do našeho 
ošacovacího střediska získáváme oblečení 
také z několika nejmenovaných obchodů, 
zboží, které například má menší vadu, či 
už je posezonní. Nejvíce oblečení a byto-
vého textilu však nosí sami občané z  pí-
seckého regionu, kteří si uvědomují, že je 
mnohem lepší nepotřebné věci věnovat ku 
prospěchu ostatních, než jej vyhodit.

Oblečení a obuv, které se nevyužije, dále 
zpracovává společnost DIMATEX CS. Ta 
věci přetřídí a poskytne opět charitativním 

organizacím, nebo jsou určeny k druhotné-
mu využití např. jako čistící tkaniny. Tato 
společnost také spravuje veškeré kontejnery 
na Písecku, tedy i v přilehlých obcích, které 
jsou určeny pro sběr textilu a obuvi. Je však 
důležité zmínit, že nejen do prostor orga-
nizací, které takové věci přijímají, ale i do 
kontejnerů, by mělo jít oblečení a obuv ne-
zašpiněné a upotřebitelné, už právě proto, 
že zaměstnanci a dobrovolníci toto obleče-
ní třídí ručně a často se setkávají s tím, že 
zde nacházejí věci špinavé, plesnivé a  ně-
kteří neukáznění lidé si tyto kontejnery 
pletou s odpadkovými koši. 

Do kontejnerů, ale i na ošacovací středis-
ka se doporučuje přinést oblečení v pytlích, 
čisté, složené a vytříděné, prostě darujeme 
takové oblečení a  obuv (dámské pánské, 
dětské), která se dá ještě využít, zejména se 
jedná o bavlněná trika, mikiny, bundy, kal-
hoty, tenisky, čepice a další. Některé nezis-
kové organizace upřednostňují nosit oble-
čení v krabicích, protože v pytlích jsou věci 
často zmačkané a snadněji se do nich hodí 
i to, co by tam nemělo být. Z hygienických 
důvodů nevyužíváme spodní prádlo. 

Mgr. Petra Vítková, ředitelka OS ČČK Písek 

Kam se starými věcmi?
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Český červený kříž byl i  letos tradičně 
zastoupen na Mezinárodním kempu 
přátelství Červeného kříže a  Červeného 
půlměsíce v  rakouském Langenlois. 
Hlavní myšlenkou celé akce je propo-
jit celosvětovou síť kontaktů mládeže 
ČK a  ČP, inspirovat se činností jiných 
národních společností, a  propagovat 
snahy o  celosvětový mír. Nadto měl  
64. ročník kempu upozornit na zodpo-
vědné chování na internetu, což bylo zdů-
razněno kempovým mottem ´Crack the 
code: Activate your mind and leave your 
judgement behind´. 

Hlavním programem kempu byly 
workshopy a  přednášky na široké spekt-
rum témat – historie a aktivity ČK, me-
zikulturní porozumění, kyberzločin, on-
line komunikace atd. Mimo to účastníci 
navštívili i  okolní pamětihodnosti, pro 
mnoho delegátů se jednalo o  první ná-

vštěvu Evropy. Na programu byla návště-
va Vídně, UNESCO kláštera Melk, nebo 
tradičních vinných sklípků. Delegáti uctili 
také památku národních obětí v koncen-
tračním táboře Mauthausen, jehož ná-
vštěva zároveň vyvolala diskusi o tom, jak 
podobným zločinům proti lidskosti v bu-
doucnu zabránit. 

Mezi neformální, přesto neméně důle-
žité aktivity tábora patřily týmstmelující 
hry a  mezinárodní večery. V  pozdních 
hodinách představovaly jednotlivé dele-
gace národní tradice za pomoci ostatních 
účastníků – zástupce Německa pomáhal 
tedy například vařit korejský pokrm 
a rwandský delegát tančil ruské tance. My 
jsme nabídly na ochutnávku žemlovku 
a  naučily vybrané dobrovolníky, jak se 
zdobí tradiční české kraslice. 

Vyvrcholením celého kempu byl závě-
rečný Festival národů, během něhož dele-

gace představovaly národní tradice a míst-
ní práci ČK. Celá akce byla živě dostupná 
na facebookové stránce rakouského ČK, 
kde ji můžete zhlédnout i zpětně. Všichni 
účastníci na přípravě slavnostního večera 
pracovali téměř od prvního dne v  rámci 
tzv. „special interest groups“- někdo měl 
na starosti taneční choreografii, někdo 
výzdobu sálu, atd. My jsme se rozhodly 
v  rámci této akce představit českou po-
mlázku, a  následně na stánku pohostily 
makovníkem.

45 delegátů ČK z 24 zemí celého svě-
ta se rozloučilo symbolicky předáváním 
svíček přátelství a  naděje. Účastníci se 
do jednoho shodli, že tento kemp nebyl 
koncem, nýbrž začátkem. Ať už osobních 
kontaktů, nebo spolupráce jednotlivých 
národních společností. Delegáti již vy-
tvořili video s mírovou zprávou, která má 
oslovit širokou veřejnout. Máme se tedy 
ještě na co těšit!

Blanka Smítková, OS ČČK Kolín
Barbora Starčevičová,  

OS ČČK Jablonec nad Nisou 

Mezinárodní kemp v Langenlois 2019

Expedice Tatry 2019
Místní skupina Českého červeného 

kříže Valašské Klobouky zorganizovala 
pro své členy a  příznivce třídenní zájezd 
do oblasti Vysokých Tater, a to v posled-
ní srpnové dny. V pátek jsme si užili výlet 
na pltích po Dunajci z  Červeného Kláš-
tora do obce Lesnice. Při plavbě dlouhé 
téměř 11 km a  trvající bezmála dvě ho-
diny jsme měli možnost obdivovat krásny 
Národního parku Pieniny a  vyslechnout 
si vyprávění o historii pltnictví na Sloven-
sku a  o  mnohých dalších zajímavostech. 
Po zážitkové plavbě jsme se přesunuli do 
samotného srdce Vysokých Tater do Tat-
ranské Lomnice, respektive hotelu Mora-
va. Že vám je název hotelu povědomý? Že 
vám jistě něco říká a nevíte co? Pomůžeme 
vám – film pro pamětníky Anděl na ho-
rách, nezapomenutelný Jaroslav Marvan 

v roli revizora Gustava Anděla a jeho peri-
petie v průběhu zimní dovolené. Ano, byli 
jsme ve stejném hotelu. Náš druhý poby-
tový den v Tatrách byl individuální a kaž-
dý účastník si mohl vybrat, jak stráví krás-
nou slunečnou sobotu. Na své si přišli jak 
milovníci dlouhých a  náročných túr, tak 
ti, kteří mají rádi spíše „kochací“ procház-
ky. Poslední den našeho zájezdu jsme si 
vyjeli na Spišský hrad. S průvodkyní jsme 
pak prošli přístupné části hradu, poznali 
jeho historii a  mohli 
obdivovat nádherný 
výhled do okolí.

A  protože cesta 
z Valašských Klobouk 
za krásami Slovenska 
trvá autobusem více 
jak tři hodiny, vyu-
žili jsme tohoto času, 
abychom seznámili 
přítomné s  mobil-

ní aplikací „Záchranka“, pomocí které si 
přivoláte stisknutím jednoho tlačítka na 
svém mobilním telefonu zdravotnickou 
záchrannou službu či horskou službu. 

Vícedenní zájezd nebyl prvním, který 
naše místní skupina zorganizovala. Je již tra-
dicí, že v jarních měsících uspořádáme jed-
nodenní výšlap a na konci prázdnin pak tří-
denní turisticko-poznávací akci. A  věříme, 
že tak budeme pokračovat i v dalších letech.

Eva Fialová, MS ČČK Valašské Klobouky 
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Karlovarský filmový festival přivítal 
i  letos již tradičně desetitisíce filmových 
nadšenců a  stovky českých i  zahraničních 
celebrit. Mezi návštěvníky byli také členo-
vé Oblastního spolku Českého červeného 
kříže v Chebu, a to zejména díky nadstan-
dardní spolupráci, kterou již několik let vy-
tváří za filmovou produkci Kateřina Chýš-
ková a za Český červený kříž Jakub Jestřáb.

„Velmi si vážíme spolupráce, které se 
nám ze strany pořadatelů dostává. Něko-
lik let tak můžeme díky nezištné podpoře 
odměňovat dobrovolníky, kteří se podílí 
na neziskových aktivitách našeho oblast-

ního spolku, ať se jedná o uskutečňování 
vzdělávacích programů, zajišťování zdra-
votních služeb nebo organizační chod 
úřadu.“ uvedl Jestřáb.

Doplnil také, že spolupráce má hlubší 
potencionál: „Letos máme v plánu navázat 
dlouhodobě plánovaným školením první 
pomoci, kterým by měla projít kompletně 
celá filmová produkce. Předběžně hovoříme 
o  jednodenním interaktivním workshopu, 
u  něhož budou samozřejmostí modelové 
situace. Odehrávat se bude u nás v Chebu. 
To ovšem není vše, do budoucna plánujeme 
navrhnout další prohloubení stávající spolu-
práce, ovšem jak, to si prozatím necháváme 
pro sebe, neboť s  detaily a  návrhy teprve 
KVIFF oslovíme.“

Oblastní spolek ČČK Cheb 

Spolupráci s mezinárodním filmovým festivalem v Karlových Varech se daří

MATERIÁLNÍ SBÍRKA  
PRO ANDĚLÉ TLAPEK, z.s. 
probíhá 6. 9. 2019 od 15:00 – 20:00 hod. 

a dále celoročně každý čtvrtek 16:45 – 18:00 hod., 
a od 4. 9. 2019 také 1x za 14 dní ve středu  

od 16:45-18:00 hod. v  místnosti  
MS ČČK NOVOSEDLICE, DUBÍ,  

PROBOŠTOV adresa MÍRU 86,  
NOVOSEDLICE

CO JE POTŘEBA?
dezinfekční prostředky (savo, sanytol), pytle 
do košů, gumové rukavice, odčervovací tab-
lety, šampony, sprej proti parazitům, přeba-
lovací podložky, masové konzervy a kapsičky, 
granule, stelivo pro kočky, kočičí záchodky, 
pelíšky, hračky a pamlsky

Kdo jsou ANDĚLÉ TLAPEK z.s.
Tento projekt vznikl v  dubnu 2019  
na základě předchozích zkušeností týkajících 
se pomoci zvířatům v nouzi a velké chuti po-
máhat lépe a efektivněji, než doposud.
Pomáháme těm, kteří to opravdu potřebují 
a nemají dostatečné finance na péči. Také po-
máháme zvířatům u lidí bez domova. Zvířata 
jsou často to jediné, co mají.

Jiří Herlitze, předseda MS ČČK NDP 

Á Í Í

V sobotu 21. září na náměstí v Novém 
Sedle proběhlo Svatováclavské posvícení za 
účasti karlovarského Červeného kříže. 

Úrazy jsou největší nepřátelé dětí, ze-
jména při sportovní a  zájmové činnosti. 
Díky prevenci se počet úrazů snižuje, 
a tak jsme se na akci zaměřili na preven-

ci úrazů a  poskytnutí informací o  ne-
odkladné první pomoci dětem. Nabídli 
jsme názorné ukázky první pomoci při 
různých typech úrazů a praktický nácvik 
kardiopulmonální resuscitace. Desítky 
lidí si vyzkoušeli i tzv. opilecké brýle. 

Pořádání podobných akcí je potřebné, 
aby lidem připomněly, že první pomoc jsou 
v  podstatě jen dvě holé ruce, zdravý selský 
rozum a dobrá vůle pomoci druhému člově-
ku. Včasné poskytnutí první pomoci může 
zvýšit podíl zraněných lidí, kteří se nakonec 
vrátí do normálního života, až na 70 procent.

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

Svatováclavské posvícení s první pomocí

Na přelomu července a  srpna proběhl 
na Oblastním spolku ČČK Písek příměst-
ský tábor pro mladé zdravotníky ve věku 
od 7 do 15 let. Příměstského tábora se 
účastnilo na 15 dětí, které se učily první 
pomoc formou hry, vydaly se na mnoho 
zábavných a  poučných výletů jako byla 
návštěva hasičů, záchranné služby a  jiné. 
Navštívily leteckou záchrannou službu 

v Bechyni a podívaly se do muzea čoko-
lády v Táboře. Po závěrečných zkouškách 
obdržely vysvědčení, absolventský list 

a drobný dárek. Děkujeme všem členům 
z Místních skupin OS ČČK Písek, kteří se 
podíleli na chodu a realizaci příměstského 
tábora, který se podle slov dětí a  rodičů 
vydařil na výbornou. 
Mgr. Petra Vítková, ředitelka OS ČČK Písek 

Příměstský tábor Mladý zdravotník 2019


