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Základní informace 

Český červený kříž je organizace s letitou historií. Oblastní spolek ČČK Praha 1 je jeho samostatnou 

součástí od roku 2007. Během let naplňuje poslání Českého červeného kříže, kterým je zejména 

předcházet  a zmírňovat lidské utrpení, chránit zdraví,  život a úct k lidské bytosti, podporovat 

vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, 

náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí  Červeného 

kříže:  humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost. 

 

 

Organizační struktura oblastního spolku: 

Valné shromáždění 

Oblastní výkonná rada 

Dozorčí rada 

Úřad oblastního spolku 

5 místních skupin 



 

 

Oblastní spolek ČČK Praha 1 v číslech: 

Počet členů:  269 

Počet členů oblastní výkonné rady: 7 

Počet členů dozorčí rady: 3 

Počet zaměstnanců: 2 

Instruktoři první pomoci: 11 

Maskéři zranění: 6 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Bc. Martin Srb           Petr Bernat                         Jaroslava Marková,Dis.                   

              místopředseda OVR         předseda OVR                          ředitelka Úřadu OS  

 

členové oblastní výkonné rady:  Prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc., Mgr. Magdalena Uzlíková, 

MUDr. Karel Štěpánek, Šimon Hlinovský  

členové dozorčí rady:  Mgr. Eva Bernatová, Mgr. Lucie Drhovská 

 

 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Květoslava Štorkánová      
            předsedkyně DR  

 

 



 

 

Projekty roku 2010 

Výuka první pomoci pro veřejnost 

Školení první pomoci probíhá v kurzech o rozsahu 4 – 40 hodin.  Je kladen důraz na praktickou část 

kurzu, která je u účastníků nejoblíbenější. Zahrnuje resuscitaci na resuscitačních modelech, 

ošetřování namaskovaných zranění. V roce 2010 bylo odškoleno v kurzech první pomoci celkem 1429 

osob.  

Byly proškoleny v těchto kurzech: 

4 hodiny pro život – 348 osob 

První pomoc u dětí – 189 osob 

Základní norma zdravotnických znalostí  - 401 osob 

Zdravotník zotavovacích kurzů – 240 osob 

Doškolovací kurz zdravotníků – 63 osob 

Dobrovolná sestra – 16 osob 

První pomoc pro příslušníky tísňových složek – 12 osob 

Praktické dny s první pomocí – 150 osob 

První pomoc prožitkem (pilotní projekt) – 10 osob 

 

V r. 2010 se podařilo získat akreditaci ministerstva práce a sociálních věcí na kurz základní norma 

zdravotnických znalostí. 

Některé kurzy první pomoci jsme uspořádali i v angličtině. 

V rámci projektu Praha 1 žije první pomocí, financovaného z grantu MČ Praha 1, proběhly 

dvouhodinové kurzy první pomoci pro seniory z Prahy 1. Uskutečnily se 4 kurzy, kterých se účastnilo 

celkem 57 osob. 

Proběhl doškolovací kurz pro dobrovolné sestry. Naši lektoři se zúčastnili víkendového pobytu 

v objektu Peira u Rakovníka a dále několika jednorázových školení. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Výuka první pomoci dětí a mládeže 

Školení probíhá celoročně v kroužkách mladých 

zdravotníků při základních školách a klubových 

prostorách OS ČČK Praha 1.  

Kroužky navštěvuje celkem 55 dětí základních škol 

a středních škol.  

 

Akce, kterých se děti účastní 

Soutěž první pomoci pro děti školou povinné – soutěž mladých zdravotníků.  

 

Okresní kolo proběhlo 5. května v parku Petřín a účastnilo se jej 100 dětí v pětičlenných družstvech. 

 

Dne 21. 5. 2010 se uskutečnilo krajské kolo soutěže pro Prahu a účastnilo se jej 60 dětí vítězů 

z okresních kol. 

 

Mezi další akce pro děti patří např. jednodenní 

nácvik první pomoci, poznávací výlety, odpoledne 

se společenskými hrami.  

Proběhlo i tradiční školení učitelek – zdravotnic. 

Jednodenní nácvik první pomoci, poznávací 

výlety, odpoledne se společenskými hrami – tyto 

aktivity zajišťují členové jednotlivých místních 

skupin. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pobytové akce 

 

 

Okresní studijní středisko   

Pětidenní pobyt s výukou první pomoci pro žáky základní škol a mladé zdravotníky ČČK se konal 

během velikonočních prázdnin (8. – 13. Dubna) v Českém ráji.   

 

 

Rekondiční pobyt 

Termín: 1. až 16. července 2010 

Pobyt je určený nejen pro děti 

s diagnosou astma a alergie. Pobytu 

se zúčastnilo 25 chronicky 

nemocných dětí a 31 zdravých dětí. 

Program pro děti připravují zkušení 

vedoucí a instruktoři. Pobyt 

pořádáme jako integrovaný tábor, 

jezdí společně děti s chronickým 

onemocněním a děti zdravé. Účelem 

je naučit se žít spolu a najít společné 

aktivity.  

 

Další pobytové akce 

 Záchranářské víkendy proběhly ve dvou termínech  20. - 21. března a 23. - 24. října. 

 Letní pobyt Vyskeř, krajské studijní středisko 19. – 28. srpna 2010 
Zúčastnilo se jej 38 dětí. Náplní táborových aktivit byla první pomoc, zálesácké dovednosti, 
let balonem, výlety do okolí, horolezení a koupání.  

 

 Předvánoční dovádění se konalo 4. – 5. prosince. 

 MS zajistila dva týdenní pobyty pro rodiny s malými dětmi  
(zimní v Monínci a letní v Petrovicích).  

 5. MS zajistila pobyt pro členy v Zaječově. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Spolková činnost 

 
Proběhlo 11 zasedání Oblastní výkonné rady, 2 

zasedání Dozorčí rady a 3 zasedání Valného 

shromáždění OS ČČK Praha 1. Na konci roku jsme 

se věnovali přípravě na sloučení s OS ČČK Praha 2.  

Náš delegát P. Bernat spolu s ředitelkou J. 

Markovou se zúčastnili zasedání České komory a 

ČČK a delegát dále Shromáždění delegátů ČČK, 

zasedání proběhla v Praze.  

Ředitelka se zúčastnila celostátního setkání ředitelek ČČK v Pardubicích.  

Koordinátorka bezpříspěvkového dárcovství krve M. Uzlíková nás reprezentovala na celostátním 

setkání klubů dárců krve v Karviné. 

 

Motivační akce pro členy  

 Bazénové dovádění – naši členové mají možnost 1x měsíčně si zdarma zaplavat a případně se 

účastnit kurzu “záchrana tonoucího“. 

 Bowling 

 Máme otevřeno pro Tebe pravidelné schůzky pro členy s hrami a přednáškami (mezi témata 

patřilo např. bezpříspěvkové dárcovství krve, o aktivitách dětí a mládeže, nebo reportáže z cest).  

 Víkend na běžkách na šumavské Modravě. 

 Víkend Pohoda, klídek, křižáček v Libušíně. 

 

Prezentační zdravotně preventivní akce 

Jedná se především o ukázky první pomoci pro širokou veřejnost. Pořádané aby se lidé jednoduchou 

formou naučili poskytovat první pomoc a dozvěděli se o dalších aktivitách Českého červeného kříže.   

 

Akce sami pořádáme 

 27. 4. Den bezpečnosti v muzeu Police, účast 750 

dětí ze základních a středních škol. 

 8. května Memoriál Alice Masarykové 

 po celý rok ukázky první pomoci na základních 

školách  - jednodenní proškolení žáků  

 

nebo se účastníme akcí jiných organizací  

 Bambiriáda, Dětské dny, Bezpečná 13, Bezpečný 

podzim v Radotíně, Den zdraví ve Slivenci, 

Barrandov žije, Bezpečné léto-Chodov, den 

bezpečnosti s IKEA Zličín, Světový den dopravních nehod na Václavském náměstí. 



 

 

 

Bezplatné dárcovství krve 

 

OS ČČK Praha 1 podporuje bezplatné dárcovství krve jako 
jednu z klíčových aktivit Českého červeného kříže. Věnuje se 
oceňování vícenásobných dárců krve s trvalým bydlištěm na 
Praze 1, organizuje osvětové akce zaměřené na mladé lidi, má 
zřízen Klub dárců krve při OS ČČK Praha 1 a slaví Mezinárodní 
den dárců krve. 
 
 
 
 

 
 
Od roku 2008 organizuje OS ČČK Praha 1 projekt 

„Daruj krev jen jako“. Cílem projektu je seznámit 

studenty středních škol s celým procesem darování 

krve formou exkurze na transfuzní oddělení. V roce 

2010 se podařilo zorganizovat celkem 12 exkurzí na 

transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kterých se zúčastnilo 236 studentů.  

 
Bezplatní dárci krve, kteří absolvovali 10, 20 či 40 
odběrů, byli slavnostně oceněni 6. prosince v kavárně 
divadla Rokoko. Zástupci OS ČČK Praha 1 jim předali 
plakety prof. Jana Janského a dary, které k tomuto 
účelu věnovali Magistrát hl.m. Prahy, Městská část 
Praha 1 a firma Coca-Cola. Následovalo divadelní 
představení.  
 
Mezinárodní den dárců krve, který připadá na 14. 
června, byl oslaven přímo na transfuzním oddělení 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pro 
všechny, kteří přišli bezplatně darovat krev, byl připraven drobný dárek. 
 
Proběhlo několik akcí Daruj krev s ředitelkou neboli darujte krev společně, kdy byli naši dobrovolníci 
společně darovat krev. 

 

 

 

 



 

 

Krizová připravenost, humanitární jednotka 

Rok 2010 přinesl v této oblasti řadu nových výzev. Při 

povodních na severu Moravy jsme ihned reagovali na 

žádost postižených oblastí o materiální pomoc. Ve 

spolupráci s MČ Praha 1 a dalšími oblastními spolky v Praze 

se podařilo veřejnou sbírkou naplnit čisticími a 

hygienickými prostředky celý kamion, který pomoc odvezl 

přímo do silně zasažené osady Bohumín-Šunychl. Při 

letních povodních v severních Čechách jsme opět rychle 

reagovali na výzvu oblastního spolku v Liberci a na místo 

vyslali tým členů humanitární jednotky. Tito dobrovolníci byli první humanitární organizací, která 

dorazila do osady Víska v obci Višňová. Pro obec Višňová následně zajišťovali psychosociální pomoc 

pro vyplavené rodiny, distribuci humanitární pomoci i poskytován í první pomoci. Kromě reálných 

nasazení provedla humanitární jednotka i dvě cvičení. První bylo určeno také pro další HJ v Praze a 

Středočeském kraji a také dobrovolné hasiče a bylo zaměřeno na vyhledávání v terénu. Druhé se pak 

zaměřilo na pomoc při evakuaci obyvatel při simulované povodňové situaci 

Zásahy při povodních se staly novým impulsem pro práci 

humanitární jednotky. Do jednotky vstoupila řada nových 

členů, kteří se rychle začlenili do práce a významně rozšířili 

činnost jednotky. Byly připraveny nové směrnice pro 

výjezdy při přírodních katastrofách a založen krizový tým, 

který při příštím zásahu umožní rychlejší reakci našeho 

spolku na vzniklou situaci. S koncem roku získal náš spolek 

spojením s OS ČČK Praha 2 nové skladové prostory, které 

využívá také humanitární jednotka. 

Náš oblastní spolek vnímá také odpovědnost za rozvoj krizové připravenosti v rámci národní 

společnosti červeného kříže. Proto jsme v listopadu uspořádali již 4. ročník celostátního semináře 

Krizová připravenost a první pomoc ČČK a zapojujeme se také do tvorby celostátní koncepce krizové 

připravenosti. 

Proběhla dvě cvičení: cvičení MiniZOO ve Slivenci a cvičení v objektu Peira. 

 

Zdravotnické asistence 

Naši zdravotníci zajišťují zdravotnické dozory na sportovních akcích, dětských dnech, mezinárodních 

konferencích. Během roku odsloužili 1485 hodin a ošetřili 53 osob.  

 

 



 

 

Projekt aktivní stáří 

Cílem projektu je zpříjemnění chvil seniorů, navázání nových vztahů a udržení sociálních vazeb ve 

společnosti.  

Projekt se skládá z jednotlivých aktivit 

 Klub seniorů – pravidelné setkávání seniorů, náplní 

schůzek je trénink paměti, ruční práce, popovídání 

a navázání nových přátelství. 

 Dvě výroční schůze s přednáškami. Témata 

přednášek byla „První pomoc a použití 

defibrilátoru v první pomoci“ a „Co nevíte o 

Loretánském náměstí.“ 

 Dvě exkurze na výstavy do Národního 

zemědělského muzea a prohlídka kapucínského 

kláštera a kostela na Hradčanech.   

 Dva autobusové zájezdy: do Hořovic (zámek) a na zámek Zbiroh a do Plzeňského pivovaru. 

 Naši senioři vyrazili na týdenní pobyt do lázní Sliač. 

 Vánoční nadílka a předvánoční setkání se zpěvem koled s vánoční atmosférou. Při nadílce bylo 

rozdáno na 100 balíčků pro osamělé seniory.  

 

 

Ostatní akce a akce místních skupin 

Prezentovali jsme se na veletrhu neziskových organizací a na výstavě neziskových organizací 

působících v Praze 13. Naši dobrovolníci se zapojili do celostátní sbírky Český den proti rakovině 

„Květinový den“. 

Uspořádali jsme kurz základů tapování. 

Členové 3. MS uspořádali Výstavu modelové železnice, navštívili hasičskou zbrojnici a účastnili se celé 

řady místních akcí ve Slivenci. 

Členové 4. MS uspořádali několik turistických výletů, např. do Ladova kraje. 

Členové 5. MS se zapojili do sbírky Světluška, ve prospěch nevidomých, uspořádali Den společenských 

her, dva Malostranské dny her a zábavy a výpravu do ZOO. 

 

 

 



 

 

Výkaz zisku a ztráty k  31. 12. 2010 v celých tis. Kč  

(pouze nenulové řádky)      

Položka Ř. 
Činnost  

hlavní hospodářská celkem 

A. N Á K L A D Y 1       

I. Spotřebované nákupy celkem 2 296 0 296 

1. Spotřeba materiálu 3 290   290 

2. Spotřeba energie 4 6   6 

II. Služby celkem 7 679 0 679 

6. Cestovné 9 30   30 

7. Náklady na reprezentaci 10 2   2 

8. Ostatní služby 11 647   647 

III. Osobní náklady celkem 12 667 0 667 

9. Mzdové náklady 13 584   584 

10. Zákonné sociální pojištění 14 82   82 

12. Zákonné sociální náklady 16 1   1 

13. Ostatní sociální náklady 17 0   0 

V.  Ostatní náklady celkem 22 35 0 35 

24. Jiné ostatní náklady 30 35   35 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38 4 0 4 

31. Posk. příspěvky zúčtované mezi org. složkami 39 4   4 

  Náklady celkem 43 1 681 0 1 681 

     

Položka Ř. 
Činnost  

hlavní hospodářská celkem 

B. V Ý N O S Y 44       

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 1 153 0 1 153 

2. Tržby z prodeje služeb 47 1 153   1 245 

IV. Ostatní výnosy celkem 59 11 0 11 

18. Jiné ostatní výnosy 66 11   11 

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 522 0 522 

26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami 76 519   519 

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 0   0 

28. Přijaté členské příspěvky 78 3   3 

  Výnosy celkem 81 1 686 0 1 686 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 5 0 5 

34. Daň z příjmů 83     0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 5 0 5 

 

  



 

 

ROZVAHA k 31. 12. 2010 v celých tis. Kč   
(pouze nenulové řádky)      

 

Položka Ř. 
Stav k prvnímu 

dni účetního 
období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A Dlouhodobý majetek celkem 1 0 0 

Položka Ř. 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

B. Krátkodobý majetek celkem 41 181 288 

II. Pohledávky celkem 52 6 97 

1. Odběratelé 53 0 13 

4. Poskytnuté provozní zálohy 56 2 84 

9. Ostatní přímé daně 61 4 0 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 73 175 191 

1. Pokladna 74 7 2 

3. Účty v bankách 76 168 189 

  AKTIVA CELKEM 86 181 288 

     

Položka Ř. 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 87 194 202 

I. Jmění celkem 88 395 197 

1. Vlastní jmění 89 395 194 

2. Fondy 90 0 3 

3. Oceň. rozdíly z přecen. fin. majetku a závazků 91     

II. Výsledek hospodaření celkem 92 -201 5 

1. Účet výsledku hospodaření 93 -201 5 

B. Cizí zdroje celkem 96 -13 86 

III. Krátkodobé závazky celkem 107 -13 86 

1. Dodavatelé 108 4 76 

3. Přijaté zálohy 110   -16 

5. Zaměstnanci 112 -17 24 

9. Ostatní přímé daně 116   2 

  PASIVA CELKEM 135 181 288 

 

  



 

 

Shrnutí 

V roce 2010 se Oblastní spolek ČČK snažil pomáhat potřebným a naplňovat poslání Červeného kříže. 

V současné době nabízíme širokou škálu činností pro seniory, kompletní nabídku kurzů první pomoci 

jak pro dospělé, tak i pro děti. Naše Humanitární jednotka je připravena pomoci v mimořádných 

situacích a má pro tento účel uzavřeny potřebné smlouvy. Věnujeme se oceňování dárců krve i velmi 

potřebnému získávání prvodárců. Našim členům (dětem i dospělým) nabízíme zajímavé využití 

volného času a možnost seberealizace. V příštích letech hodláme v těchto činnostech pokračovat a 

dále je rozvíjet.  

Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomáhají, ať už svojí dobrovolnou aktivitou, finanční 

či materiální výpomocí. 

Oblastní spolek děkuje všem, kteří naši činnost v roce 2010 podpořili. 

 

 

 

 

 

 

 


