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Vládne strach – letecké údery pokračují 
 
Izraelské nálety nadále zasahují Gazu, působí další ztráty, včetně žen a dětí. Ulice jsou 
prakticky liduprázdné, obyvatelstvo je příliš vystrašené, než aby se odvážilo vyjít ven. Své 
obydlí opustí jen při příjezdu sanitky nebo k nutnému sehnání jídla. Většina obchodů včetně 
pekařství je však zavřená. 

« Nikdo se nemůže cítit bezpečně, » říká pracovník MVČK z Gazy. « Zkoušíme odhadnout, 
který z domů se může stát cílem útoku. Problém je, že se nemáme kde ukrýt. A jsme 
unaveni. Největší nouze je o bezpečí. » 

Izraelské bomby ničí také vodovodní síť. Zničení dvou vodáren poblíž vládních budov 
leteckým útokem bylo hlášeno ve čtvrtek. Bombardování rovněž zničilo studni v uprchlickém 
táboře Jabaliya, což se dotýká 30.000 osob, avšak pro MVČK je momentálně příliš 
nebezpečné pomoci s opravou. 

Pohyb po Gaze zůstává nebezpečný i pro pracovníky MVČK a sanity Palestinského 
Červeného půlměsíce (PČP). Dva zdravotníci PČP byli ve čtvrtek lehce raněni, když 
ošetřovali zraněné v Gaze. 

Díky pomoci MVČK a dalších má většina nemocnic alespoň minimální množství léčiv a 
dalších základních potřeb pro léčbu raněných. Avšak je nutné v následujících dnech dopravit 
do Gazy větší množství zdravotnických potřeb. 

Obyvatelstvo jižního Izraele je ohrožováno pravidelnými raketovými útoky z Gazy. 

 

Činnost MVČK 
Ráno 2.ledna pomohl MVČK evakuovat z Gazy kolem 230 cizinců z Ruska a dalších zemí 
SNS. 

Do Jerusalema přijel chirurgický tým MVČK (chirurg, anesteziolog, sálová sestra, setra 
intenzivní péče) a je připraven odjet do Gazy k pomoci nemocnici Shifa. Zatím však 
neobdržel nutná povolení izraelských orgánů. 

Ve čtvrtek 1. ledna poskytl MVČK 20 lůžek na emergency v nemocnici Shifa spolus se 160 
vaky pro mrtvé. Do dětské nemocnice Al Nasr byly dodány plastové folie k zakrytí oken 
rozbitých včerejšími explozemi. I přes toto zakrytí je na pokojích stále příliš chladno. 

                                                 
1 Mezinárodní výbor Červeného kříže – ICRC (Ženeva). Neutrální, nestranná a apolitická instituce. 
Misí MVČK je pomoc a ochrana obětí ozbrojených konfliktů a vnitřních násilností, jakož i prosazování 
mezinárodního humanitárního práva a dohled nad jeho dodržováním. Je – stejně jako státy či 
mezinárodní mezivládní organizace – subjektem mezinárodního práva. 
Spolu se 186 národními společnostmi Červeného kříže (Č. půlměsíce a Davidovy hvězdy) tvoří 
Mezinárodní Červený kříž (Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce). [pozn. překl.] 



Nemocnici Al Najjar v Rafahu dodal MVČK materiál pro šití postačující k ošetření 35-50 
zranění. 

Ve čtvrtek distribuoval MVČK 23 palet zdravotnického vybavení (fonendoskopy, tonometry, 
monitory srdeční činnosti apod.) sedmi nemocnicím v Gaze. Dalších pět palet bude 
neprodleně rozděleno také. 

Zdravotnické týmy Palestinského ČP během 24 h do poledne 2.ledna sesbíraly 18 mrtvol a 
odsunuly 46 raněných. 

V Izraeli dne 1. ledna převezly mobilní jednotky intezívní péče Davidovy hvězdy dvě raněné 
8-leté děti v kritickém stavu z Gazy do dvou nemocnic a národní společnost pokračuje 
v poskytování záchranných služeb na jihu země. 
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