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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ SLAVÍ 100 LET
OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Výstava k ���. výročí založení Českého

Výstava nejen připomene celorepublikové

tak historické i současné fotografie. Součástí

červeného kříže se bude konat ve vestibulu

výročí vzniku organizace Český červený kříž,

výstavy bude ukázka historického zdravot-

budovy Krajského úřadu Libereckého kraje

ale hlavně bude zaměřena na stoletou historii

ního vybavení, které poskytne Muzeum hasič-

od �. do ��. října. Zahájí ji slavnostní

místních oblastních spolků. Návštěvníci si

ské techniky v Chrastavě. V rámci výstavy

vernisáž v pondělí �. října v �� hodin.

budou moci prohlédnout expozice zaměřené

bude vysílána smyčka s informacemi, mimo

na činnost organizace včetně hlavních aktivit

jiné také se spotem, který vznikl k příleži-

oblastních spolků působících v Libereckém

tosti stého výročí organizace a upozorňuje

kraji – Liberci, Jablonci nad Nisou a Semilech.

na potřebu první pomoci v běžném životě lidí

Výstava přiblíží kurzy první pomoci, ukáže

s mottem: „Už 100 let nečekáme, až pomůže

cestu k dobrovolnictví a zmapuje místa, kde

někdo jiný…“

mohou dobrovolníci darovat krev.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout

Text: Květa Šírová

panely s historií jednotlivých oblastních

Foto převzato z publikace Století s Červeným

spolků, které budou obsahovat jak texty,

křížem, autoři: Marek Jukl a Jana Majrichová

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Liberecký kraj hostil Olympiádu
dětí a mládeže 2019

14. září od 10 hodin tak návštěvníci budou

Největší sportovní akci letošního roku hostil

nout si jindy nepřístupné prostory vysílače,

Martin Půta (SLK)

na konci června Liberecký kraj. Během pěti

hotelu, strojovny kabinové lanovky, areálu

Daruji krev, protože to pokládám za to

dnů se utkalo celkem 3400 mladých spor-

skokanských můstků či stanice horské

nejsnadnější a zároveň nejcennější, co

tovců o 1163 medailí. Nejúspěšnější byla

služby. V rámci Oslav proběhne tradiční

mohu pro ty, kteří to potřebují, udělat.

výprava z Prahy, která si za zisk 459 bodů

závod ve vynášení pivních sudů na vrchol

Nic mě to nestojí, jen trochu času. Zároveň

a 88 medailí odvezla pohár vítězů. Nejlepším

Ještědu. Doprovodný program bude plný

mne nesmírně těší vědomí toho, že třeba

sportovcem her se stal Jakub Krischke

koncertů, divadelních i kouzelnických

můžu pomoct zachránit někomu život.

z Moravskoslezského kraje, který si doplaval

představení. V centru Liberce doprovodí

Je to pocit k nezaplacení a darovat krev

akci Den otevřených dveří Dopravního pod-

má rozhodně smysl.

mít opět jedinečnou příležitost prohléd-

niku měst Liberec a Jablonec nad Nisou.
Více informací na www.jestedliberec.cz.

Hlasujte o Cenu veřejnosti
Stavba roku LK
O tom, jaká ze staveb nominovaných
v soutěži Stavba roku Libereckého kraje,

Jste dárcem krve a proč?

Martina Teplá (ANO 2011)
Ano jsem. Slogan „Daruj krev, daruješ život“
zní někomu možná jako klišé, ale je to to
nejmenší, co můžeme pro druhé udělat,
a proto daruji krev.

která od letoška nově nese titul Soutěž

Josef Šedlbauer (ZpLK)

Karla Hubáčka, získá cenu veřejnosti,

Ano. Proč ne?

může rozhodnout kdokoliv. A to prostředOlympijskou pochodeň zapálila úspěšná sportovkyně
z Libereckého kraje Eva Samková. Foto: Jaroslav Appeltauer.

nictvím veřejného internetového hlasování

Vít Němeček (ODS)

na webových stránkách www.stavbaroku.lk.

Dárcem krve jsem řadu let byl, ze zdravot-

pro 8 zlatých medailí. Výprava Libereckého

Hlasovat je možné do 15. října.

ních důvodů jsem však musel skončit. Ale

kraje skončila na pátém místě ze 14 krajů.

jako chirurg a ředitel nemocnice vím, jak

umístění na letní mládežnické olympiádě.

Memoriál záchranářů
z Manhattanu se koná v nejvyšší
budově v Liberci

Štafetu v pořádání her převzal Karlovarský

Memoriál záchranářů z Manhattanu,

ňovat životy. Zejména chci ocenit Český

kraj, kde se bude pořádat Zimní olympiáda

tradiční závod hasičů, policistů a zdravot-

červený kříž, který na tomto poli odvádí

dětí a mládeže 2020.

nických záchranářů, už posedmnácté uctí

neocenitelnou práci!

Zisk 37 medailí – 11 zlatých, 16 stříbrných
a 10 bronzových znamená historicky nejlepší

Semináře pro žadatele
o Kotlíkové dotace

památku obětí útoků z 11. září 2001 v New

jsme na dárcích této drahocenné tekutiny
závislí. Za naše pacienty chci vyjádřit
obrovský dík všem, kteří pomáhají zachra-

Yorku. Dějištěm soutěže se stane, stejně

Jan Mečl (ČSSD)

jako v předchozích letech, výšková budova

Býval jsem, nyní mi to zdravotní stav

V letošním roce je to naposledy, co si

a přilehlé parkoviště Krajského úřadu

nedovoluje. Jako lékař si ale velmi vážím

žadatelé budou moci požádat o tzv. kotlí-

Libereckého kraje. Závod se uskuteční

všech, kteří jsou ochotni nejdražší tekutinu

kové dotace. Jak, kdy, kde a u koho žádat

v sobotu 7. září od 9 hodin. Závodníky

na světě nabídnout jiným.

se dozvědí na seminářích, které pořádá

čeká silový víceboj a výstup do 17. patra

Krajský úřad LK. Semináře se budou konat

na terasu budovy úřadu s plnou výbavou

Radovan Vích (SPD-SPO)

během celého září v několika městech

a v dýchacích maskách. Během výstupu

Nejsem dárcem krve. Dárcovství krve by mělo

našeho kraje. Podrobný rozpis míst je

do výškové budovy mají hasiči zapnuté

být součástí celkové koncepce financování

k dispozici na https://dotace.kraj-lbc.cz.

dýchací přístroje, na sobě mají přilbu

zdravotnictví, které by systémově zabezpečo-

a zásahový komplet. V jiné předepsané

valo v dostatečné skladbě zásoby krve a krev-

výstroji závodí také záchranáři a policisté.

ních derivátů pro naše potřebné občany.

v sobotu 7. září 2019 v obci Studenec.

Dorostenky z Karlinek vynikly
v požárním sportu

Byl jsem dárcem krve, v současnosti již

Návštěvníci se mohou těšit na tradiční

Družstvo dorostenek Sboru dobrovolných

vyřazen z evidence z důvodu věku. Vedl

nabídku našich regionálních potravin,

hasičů z Karlinek se ve dnech 5.–7. čer-

mě k tomu pocit sounáležitosti s ostatními

dožínkový průvod a předání ocenění výher-

vence zúčastnilo Mistrovství České repub-

lidmi a skutečnost, že krev se prostě ničím

cům soutěže Výrobek roku 2018. Chybět

liky mládeže v požárním sportu, které

nahradit nedá. A asi i výchova, má matka

nebude ani doprovodný program, vystoupí

se konalo ve Svitavách. Děvčata bojovala

byla zdravotní sestra.

např. Martin Maxa s kapelou, Monika

v disciplínách: běh na 100 m překážek,

Absolonová nebo skupina Queenie.

štafeta 4 × 100 m s překážkami a požární

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

útok. Trenéři Michal Gierlovski a Josef

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Krajské dožínky budou letos
ve Studenci
Letošní Krajské dožínky se uskuteční

Oslavy Ještědu

Charvát dovedli své svěřenkyně až k zisku

V letošním roce slaví vysílač a horský hotel

třetího místa v požárním útoku. V celko-

Ještěd, dominanta Libereckého kraje, už

vém pořadí družstev se pak dívky umístily

46. výročí od svého otevření. V sobotu

na deváté příčce.

Miloš Tita (KSČM)

1 | Ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže
Liberec Karel Studený je také instruktorem kurzů první
pomoci, na snímku vlevo. Foto: archiv ČČK Liberec.
2 | Karel Studený s nejvyšším oceněním Českého červeného
kříže. Foto: Květa Šírová.
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Dlouholetý ředitel Oblastního spolku

V našem kraji jsou v současné době tři oblastní

pomoci. Dále provádějí monitorovací činnost.

Českého červeného kříže v Liberci. Aktivní

spolky – Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily.

To znamená, že úzce komunikují s obyvateli

záchranář, instruktor kurzů první pomoci,

Ještě tu byl spolek v České Lípě, ale ten bohu-

zasažených oblastí a získávají tak podrobné

vede dobrovolníky a v případě vyhlášení stavu

žel v loňském roce zanikl. Jeho povinnosti tedy

informace o rozsahu škod. Na základě těchto

nebezpečí také člen stálé pracovní skupiny

přešly na liberecký spolek.

informací pak dochází k rozdělování humani-

Osobnost KRAJe

KAREL STUDENÝ

Krizového štábu Libereckého kraje. Zároveň
je instruktorem kurzů první pomoci.

tární i zdravotní pomoci. Po povodních v roce
Je činnost ve spolku dobrovolná?

2010 jsme společně s Hasičským záchranným

Ano, je zásadně dobrovolná. Bohužel je nás

sborem LK vytvořili systém koordinace huma-

Jak dlouho funguje Český červený kříž

čím dál méně, protože dobrovolnictví se

nitární pomoci „Panel“, abychom zabránili

v našem kraji?

v dnešní době už moc nenosí.

doposud dost časté praxi, že v některých

Přesnou historii spolku vám neřeknu, ale podle

částech postiženého území je pomoci příliš

záznamů našich kronik jsme vznikli kolem

Co musí člověk udělat, aby se stal členem

a někde úplně chybí. Tento systém by měl

roku 1929. Moc daleko od sta let, které letos

ČČK a jakou musí mít kvalifikaci?

zajistit, že pomoc bude na postiženém území

od založení oslaví naše celostátní organizace,

Podá si přihlášku, seznámí se s činností

rozdělena rovnoměrně.

to není. V začátcích historie organizace, ještě

spolku a celé organizace, a pokud se mu to

v rámci Československé republiky, fungovaly

zalíbí, stane se členem Českého červeného

Jste držitelem medaile Alice Masarykové,

skupiny tehdy Československého červeného

kříže. Pokud se pak chce zařadit do nějakých

předsedkyně-zakladatelky Československého

kříže při okresních výborech. Po roce 1993,

specifických činností, to znamená do humani-

červeného kříže. Za co se tato medaile

kdy zanikly okresy a vznikly kraje, zahájily

tární nebo záchranné složky, která tu dnes je

uděluje?

svou činnost oblastní spolky naší organizace.

vybudována, tak musí projít školeními a kurzy

Medaile se uděluje za dlouholeté členství.

a opatřit si potřebnou kvalifikaci.

U organizace jsem přes padesát let. Jedná se
o nejvyšší ocenění, které může člen červeného

Čím se spolek zabývá?
Hlavní činností je humanita, ta je na prvním

Jak vypadá život spolku? Jak často se

kříže obdržet. Dostal jsme ho za zásluhy

místě. Pak je to dárcovství krve a vzdělávací

členové schází?

o rozvoj a činnost červeného kříže.

školící činnost v poskytování první pomoci.

Pokud budu mluvit za oblastní spolek Liberec,
tak naše členská základna se schází každých

Červený kříž nabádá k dárcovství krve.

Co znamená humanita?

14 dní. V současné době máme 45 aktivních

Jak se člověk stane dárcem?

Humanitou je myšlena pomoc, například

členů včetně dětí. Pak máme i dobrovolníky,

Český červený kříž spravuje agendu dárců krve

v případě nějaké katastrofy, všem bez rozdílu

kteří ale nejsou členy spolku. Takové dob-

v naší republice, zaznamenává počty odběrů

na jakémkoliv území, kam jsme vysláni.

rovolníky povoláváme, když dojde k nějaké

a následně oceňuje dárce. Kromě toho, že

Můžeme působit kdekoliv, nejen na území

mimořádné události. Například o povodních

vedeme podrobnou evidenci dárců, se také

Libereckého kraje. Zahraniční pomoc je řízena

tito lidé přijdou, aby pomohli s odebíráním

snažíme lidi přesvědčit, aby se stali dárci

naším ústředím v Praze, které dle možností

či rozdávání potřebných pomůcek v rámci

a pomáhali zachraňovat lidské životy. Dárcem

oblastních spolků vysílá naše lidi, kam je třeba.

humanitární pomoci. 24 členů spolku je

se člověk stane jednoduše. Nejlépe, když

Naši členové mohou operovat na celém území

součástí záchranného týmu, jako součást

navštíví Transfúzní oddělení Krajské nemoc-

republiky, podle toho, kde je to nutné.

ostatních složek Integrovaného záchranného

nice Liberec, ale před tím bych doporučil

systému České republiky. Jsou tedy nápo-

prostudovat si podrobné informace o dárcov-

Kolik oblastních spolků zde působí a jak

mocni hasičům či záchranářům zdravotnické

ství na www.nemlib.cz.

máte rozdělené činnosti – pravomoci?

služby. Jsou to zdravotníci, kteří jsou odborně

Podle území?

vyškoleni v poskytování první a psychosociální

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.
2 | Jednou z aktivit ČČK jsou zdravotnické dozory při sportovních, společenských či kulturních akcích.
3 | Další aktivitou jsou kurzy první pomoci.
4 | Sanitky a vozy Českého červeného kříže Liberec.
5 | Medaile Prof. MUDr. Jana Janského, které se udělují
za 10, 20 a 40 odběrů. Ocenění dárcům předávají Oblastní
spolky ČČK. Zlaté kříže za 80, 120 a 160 odběrů předává
krajský oblastní spolek ČČK.
6 | Členové spolku pomáhají i při nevšedních záležitostech — například s transportem do muzea tanků klientovi
libereckého hospice při plnění jeho posledního přání.
Foto: archiv ČČK Liberec.
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Krajem

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ A JEHO POSLÁNÍ
Červený kříž v bílém poli je symbolem posky-

především na propagaci dobrovolného

tování pomoci, kterému rozumí všechny

dárcovství krve a kurzy první pomoci.

národnosti světa. Je znakem organizace,

V případě stavů ohrožení či nebezpečí se

jejíž hlavním posláním je humanita. Ať

pak zaměřuje na organizaci systematické

už v podobě zmírňování lidského utrpení

pomoci tam, kde je to třeba.

a všech jeho forem bez rozdílu mezi těmi,

Služeb oblastních spolků ČČK využívají

kdo pomoc potřebují nebo v podobě dárcov-

například organizátoři kulturních a spo-

ství krve či kurzů první pomoci.

lečenských akcí pro zajištění zdravot-

Organizace Český červený kříž v letošním

nického dozoru. Dobrovolníci ČČK také

roce slaví sté výročí svého založení. Její histo-

pořádají kurzy první pomoci, po domluvě

rie se ale začala psát již v roce 1863, a to 9. 2.

je možné jejich kurzy uspořádat téměř

v Ženevě. Zde byl ustanoven tzv. Výbor pěti,

kdekoliv. Pomáhají ale například také

jehož cílem bylo přenést ochranu raněných na

při plnění přání umírajících… Další, a to

mezinárodní úroveň. Výsledkem jejich sna-

velmi důležitou činností je propagace

žení bylo uspořádání konference 26.–29. října

dobrovolného dárcovství krve, vedení

v Ženevě, která je považována za ustavující

evidence dárců a jejich odměňování

mezinárodní konferenci Červeného kříže.

záslužnými medailemi doktora Janského

Konference uznala humanitární snahy Výboru

a dalšími oceněními. V těchto činnostech

pěti mezinárodním společenstvím, přijala

jsou oblastní spolky velmi úzce napo-

červený kříž na bílém poli jako znak ochrany

jeny na transfúzní oddělení nemocnic.

raněných i zdravotníků za války a nastavila

V Libereckém kraji je několik bezplatných

vznik národních společností Červeného

odběrných míst, jsou to vždy ta ve zdra-

kříže v jednotlivých zemích. Český červený

votnickém zařízení. Krajská nemocnice

kříž navázal na Vlastenecké pomocné spolky

Liberec má přímo transfúzní oddělení, kde

pro Království české i pro Moravu, které zde

se provádí veškeré odběry – krve, krevní

pomáhaly za první světové války. Díky Alici

plazmy atd. Veškeré informace o kurzech

Masarykové, dceři prezidenta T. G. Masaryka

první pomoci a zdravotnických dozorech

byl Československý červený kříž 1. prosince

jsou k dispozici na www.cck-liberec.cz

1919 uznán součástí Mezinárodního červe-

nebo www.cck-jablonec.cz a o dárcovství

ného kříže ve smyslu Ženevské úmluvy.

krve na www.nemlib.cz.

V současné době se organizace prostřednictvím svých oblastních spolků zaměřuje

3

Text: Květa Šírová

KRAJ. Příloha Libereckého kraje. Vychází 11× ročně.
Vydává Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. IČO: 70891508. Ev. č.: MK ČR E 21924.
Redakční radu tvoří nominovaní zástupci zastupitelských klubů Zastupitelstva LK a Krajského
úřadu LK, předsedkyní je Květa Šírová. Redakce: media@kraj-lbc.cz, tel: +420 485 226 111.
Číslo 9/2019 vyšlo 2. září 2019, uzávěrka byla 15. srpna 2019.
magazin.kraj-lbc.cz www.facebook.com/krajlk

4

5

6

