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»16.07.2019-JV Asie: Monsunové deště v Indii, Nepálu a Bangladéši způsobily povodně a sesuvy půdy. 
Téměř 7 mil. obyvatel je touto katastrofou zasaženo. Hrozí nebezpečí přerušení dodávky potravin a 
vypuknutí nemocí z kontaminované vody. Povodně zasáhly domovy místních obyvatel a jejich 
zemědělskou půdu. Dobrovolníci poskytují, společně s místními úřady, pomoc 24 hodin denně.   

»16.07.2019-Demokratická republika Kongo: DRK je na pokraji vypuknutí epidemie eboly, druhé 
největší v západní Africe po roce 2014. Epidemie vypukla 1. 8. 2018. Postihla komunity v Severní Kivu 
a Ituri. Třetí největší město DRK – Goma – potvrdilo první případ. Riziko šíření epidemie do dalších 
oblastí a zemí (Uganda, Rwanda) je velmi vysoké. 

»11.07.2019-Bangladéš: Silné deště působí sesuvy půdy v utečeneckém táboře Cox’s Bazar, v němž žije 
>900.000 lidí ze státu Rakhine v Myanmaru. Přes 1.800 přístřeší bylo již zničeno, přes 9.000 lidí 
zasaženo. Během 22 dní se ale čekají srážky 730 mm. Na cestě jsou týmy Bangladéšského ČK, který mj. 
pomůže obnovit obydlí. 

»08.07.2019-J. Súdán: Ačkoli mírová smlouva byla v J. Súdánu uzavřena již před 10 měsíci, je v něm 
stálý stav napětí mezi rody a klany, které mezi sebou bojují o dobytek či zemi. Počet střelných zranění 
proto klesl jen nepatrně (viz graf - 382:392) a zůstává vysoký. 79% pacientů přijatých do nemocnic 
MVČK za posledního půl roku tvoří právě zranění střelnými zbraněmi. MVČK je transportuje letadly do 
dvou nemocnic – v Jubě a Ganylielu, kde zajišťuje i speciální pooperační péči. 

»28.06.2019-Thajsko: MVČK uspořádal semináře pro studenty 2. ročníku Školy architektury a designu 
KMUTT o tom, jak mají být navrhovány humánní a zdravé věznice - např. přirozené světlo v celách, 
koupelny skýtající soukromí, pozemek pro pěstování zeleniny apod. Studenti zpracovali projekt pro 
ženskou věznici o kapacitě 500 vězeňkyň. Představuje standard následně akceptovaný vězeňskou 
službou, které byl projekt studenty za přítomnosti MVČK prezentován. 

»27.06.2019-J. Súdán: MVČK, jako neutrální zprostředkovatel, zajistil propuštění 15 osob zbavených 
svobody v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. Jde o druhé propuštění zadržených, v souladu s 
dohodou obou stran konfliktu ze září 2018. MVČK předem důvěrně zjistil, zda se dotyční přesun přejí, 
uvedl J. Reynolds, ved. delegace MVČK v J.Súdánu. Převoz se uskutečnil letadly MVČK pod dohledem 
zdrav.  personálu. MVČK rovněž pravidelně navštěvuje zadržené a sleduje podmínky, v nichž jsou 
drženi. 

» Více zpráv… 
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