
 
 

č. 61/10 

Jakarta, Bankok, Ženeva, 27. říjen 2010  

 
Červený kříž pomáhá postiženým dvojicí katastrof v Indonésii 
– jeden dobrovolník zahynul 
 
Červený kříž zmírňuje dopad dvou velkých katastrof, které zasáhly Indonésii v těchto dnech. V pondělí zasáhla 

vlna tsunami vyvolaná zemětřesením ostrovy Mantawai západně  od Sumatry. Současně nejaktivnější sopka 

střadní Javy, Merapi, začala chrlit popel a lávu. 

Obyvatelstvo z okruhu 10 km od sopky bylo evakuováno a dle vládních statistik následkem erupce zahynulo 25 

osob. Více než 8.000 osob muselo opustit své domovy a podle oficiálních odhadů ohrožuje vzrůstající 

vulkanická aktivita přes 40.000 lidí. Indonéský Červený kříž (IČK) ihned nasadil do terénu 100 členný personál. 

Dobrovolníci ČK pomáhají při evakuaci, poskytují zdravotní péči a provozují polní kuchyně pro osoby, které 

musely opustit své domovy. Distribuují dále přikrývky, stany a další pomocný materiál. 

Bohužel zahynul Tutur Rajitno, dobrovolník Indonéského ČK, člen zdravotnického týmu z organizace IČK 

v Bantulu, když působili ve vesnici Kinahrejo 4 km od vrcholu Merapi. Nestihl včera v noci opustit úsek, kde 

pomáhal při evakuaci lidem z vesnice. 

První tým vyhledávací a záchranný tým ČK přijel 25.října na ostrovy Mentanawai, které tsunami zasáhla. 

Částečné zprávy místních orgánů hovoří o 112 mrtvých a více než 500 pohřešovaných. 13 vesnic na západním 

pobřeží bude teprve navštíveno. 

„Není snadné se na ostrovy dostat,“ říká Phillip Charlesworth, vedoucí delegace Mezinárodní federace ČK&ČP 

v Jakartě. „Je třeba zvládnout 12h plavbu na člunu mezi vysokými vlnami.“ 

Ze Západní Sumatry včera dorazilo pět pátracích a záchranných týmů, které mj.dovezly přikrývky a pytle na 

mrtvá těla. Další tým míří na ostrovy dnes a přiváží materiál humanitární pomoci a dalších 400 pytlů na mrtvé. 

Další tým by měl na Mentawai vyrazit zítra a přivézt 1.000 rodinných stanů. Nejpotřebnější je nyní pitná voda, 

potraviny, přikrývky, stany a palivo. 
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Mezinárodní federace ČK&ČP, národní společnosti ČK a ČP spolu s Mezinárodním výborem ČK tvoří 

Mezinárodní hnutí ČK a ČP. Další informace o aktivitách MF ČK&ČP najdete na www.ifrc.org  
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