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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 úctu 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. 

 

Členská struktura: 

Počet členů:  204 

Z toho členů: 

ve věku    6 – 15 let: 21 
ve věku  16 – 40 let: 81 
ve věku  41 – 65 let: 25 
ve věku   nad 65 let: 77 

 

Vedení OS ČČK Praha 1 

                                             

     Mgr. Magdalena Uzlíková   Ing. Bc. Martin Srb            Jaroslava Marková, DiS.                   

              místopředsedkyně OVR         předseda OVR                            ředitelka Úřadu OS  

 

členové oblastní výkonné rady:  Prof. MUDr. Jiří Zámečník, CSc., Dagmar Jíchová, MUDr. Karel 

Štěpánek, Šimon Hlinovský  



 

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
JUDr. Květoslava Štorkánová      
            předsedkyně DR  

 

 

Sloučení s OS ČČK Praha 2 

Počátkem roku 2011 byl OS ČČK Praha 1 sloučen s OS ČČK Praha 2 a díky tomu získal územní 

působnost na této městské části a také nebytové prostory Koubkova 1. 

 

 

 



 

 

Projekty roku 2011 

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 2011 bylo odškoleno v kurzech první pomoci celkem 1570 

osob.  

Byly proškoleny v těchto kurzech:  

4 hodiny pro život – 420 osob 

První pomoc u dětí – 194 osob 

Základní norma zdravotnických znalostí  - 261 osob 

Zdravotník zotavovacích kurzů – 216 osob 

Doškolovací kurz zdravotníků – 57 osob 

Dobrovolná sestra – 6 osob 

První pomoc pro příslušníky tísňových složek – 11 osob 

Praktické dny s první pomocí – 400 osob 

 

Kurzy Zdravotník zotavovacích akcí mají akreditaci MŠMT ČR, kurzy Základní norma zdravotnických 

znalostí akreditaci MŠMT a MPSV. 

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 

obyvatele Prahy 1.  
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Výuka první pomoci dětí a mládeže 

Školení probíhá celoročně v kroužcích 

mladých zdravotníků při základních 

školách a klubových prostorách OS ČČK 

Praha 1.  

Kroužky navštěvuje celkem 53 dětí 

základních škol a středních škol.   

 

Akce, kterých se děti účastní 

Soutěž první pomoci pro děti školního 

věku – soutěž mladých zdravotníků.  

 

Okresní kolo proběhlo 5. května v DDM 

Prahy 13 a účastnilo se jej 100 dětí v pětičlenných družstvech. Při pořádání soutěže jsme 

spolupracovali s OS Praha 4,5 a západ a OS Praha 9. 

 

Dne 19. 5. 2010 se uskutečnilo krajské kolo soutěže pro Prahu a účastnilo se jej 10 vítězných družstev 

z okresních kol. V obou kategoriích zvítězily týmy našeho OS, které se zúčastnily republikové soutěže 

v Blansku. 

 

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   

Týdenní pobyt s výukou první pomoci 

pro žáky základní škol a mladé 

zdravotníky ČČK se konal během 

podzimních prázdnin (23. - 30. října) 

v Janských Lázních.   

 

 

 

 

Rekondiční pobyt 

Termín: 1. až 15. července 2011 

Letní táborový pobyt byl zaměřen 

na aktivity v přírodě, tábornické 

dovednosti a týmovou spolupráci. 

Celotáborová hra nesla název „Lovci 

mamutů“. Letního rekondičního 

tábora se zúčastnilo 47 dětí.  

 

 

 

 

 

Další pobytové akce 

 Proběhly 2 záchranářské víkendy pro děti. 

 Letní pobyt Vyskeř, tábor s celotáborovou 
hrou na téma Robin Hood. Náplní táborových 
aktivit byla první pomoc, zálesácké 
dovednosti, let balonem, výlety do okolí, 
horolezení a koupání.  

 Předvánoční dovádění se konalo 4. – 5. 

prosince. 

 

 

 

  



 

 

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 akce zaměřené na propagaci dárcovství 

krve mezi mladými lidmi a má zřízen Klub dárců krve při OS 

ČČK Praha 1. 

 

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 prakticky, formou 

exkurze na transfuzní oddělení. V roce 2011 se 

zúčastnilo exkurzí na transfuzní oddělení Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady celkem 418 

studentů.  

Poprvé v historii organizace exkurzí se v letošním 

roce rozhodli studenti a pedagogové Gymnázia Na 

Vítězné pláni po absolvování exkurze přijít darovat 

krev „naostro“. Dne 13. prosince přišlo na trasfuzní 

oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

asi 15 studentů a pedagogů. Studenti byli přivítáni 

zástupkyní primářky a pro každého účastníka měl náš spolek 

připravený drobný dárek. Ukazuje se, že exkruze na transfuzní 

oddělení je vhodnou formou propagace dárcovství krve a může být 

pro mladé lidi motivací, aby se stali dárci krve. Informace o proběhlé 

akci byla uveřejněna v Pražském deníku. 

Dobrovolní dárci krve, kteří absolvovali 10, 20 či 40 odběrů, byli 

slavnostně oceněni 7. prosince v kavárně divadla Rokoko. Zástupci 

OS ČČK Praha 1 jim předali plakety prof. Jana Janského, zástupce 

starosty MČ Praha 1 předal dárcům dary, které k tomuto účelu 

věnovala Městská část Praha 1 a sponzor. Slavnostního oceňování se 

zúčastnil také zástupce Úřadu ČČK,  zástupkyně sponzora, firmy 

Coca-Cola, a zástupkyně transfuzního oddělení Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady. Následovalo divadelní 

představení, kterého se zúčastnili všichni přítomní. 

Informace o proběhlém oceňování byla uveřejněna 

na webových stránkách MČ Praha 1. 

 

 

 



 

 

Spolková činnost 

 
Proběhlo 10 zasedání Oblastní výkonné rady, 1 zasedání Dozorčí rady a 2 zasedání Valného 

shromáždění OS ČČK Praha 1.  

 

 

Prezentační zdravotně preventivní akce 

Jedná se především o ukázky první pomoci pro 

širokou veřejnost. Jejich cílem je seznámit 

veřejnost se základy první pomoci a informovat 

o aktivitách Českého červeného kříže.   

 

Akce, které sami pořádáme 

 27. 4. Den bezpečnosti v muzeu Police, 

účast 500 dětí ze základních a středních škol. 

 8. května Memoriál Alice Masarykové 

 9. září Světový den první pomoci na náměstí 

Míru – akce s širokým mediálním ohlasem 

 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, Praha dětem. 

 
 

  



 

Krizová připravenost, humanitární jednotka 

Počátkem roku 2011 proběhla změna na 

postu velitele Humanitární jednotky, stal 

se jím Richard Smejkal. 

Humanitární jednotka uzavřela 

rozšířenou smlouvu o plánované pomoci 

na vyžádání s Hasičským záchranným 

sborem hl. m. Prahy. Předmětem je 

humanitární pohotovost členů HJ a jejich 

nasazení při krizových situacích v Praze 

(evakuace při požáru, dopravní nehoda 

apod.) v limitu 90 minut. 

Díky této smlouvě došlo k  ostrému 

nasazení Humanitární jednotky při požáru panelového domu na Nových Butovicích, kde členové HJ 

poskytovali evakuovaným obyvatelům psychosociální pomoc a ve spolupráci s obcí je registrovali pro 

nouzové ubytování. 

Proběhla 2 velká cvičení HJ. Jarní se konalo v Mělníce, bylo organizováno ve spolupráci s OS ČČK 

Středočeského kraje. V rámci akce proběhl nácvik monitoringu zatopené oblasti, výstavby 

shromaždiště evakuovaných a také výstavba mobilní protipovodňové stěny. 

Podzimní cvičení HJ se konalo v Dobříši – bylo zaměřeno na řízení HJ a nouzové ubytování. Cvičení se 

zúčastnilo přes 50 osob a jeho motivací bylo vyhledávání osob v terénu. 

V listopadu se konal již 5. ročník semináře Krizová připravenost a první pomoc. Účastníci z celé 

republiky ocenili nové informace z oblasti přípravy na katastrofy a novinky v poskytování 

předlékařské první pomoci. 

Členové Humanitární jednotky se pravidelně scházejí a doškolují. Proběhlo také školení první 

psychické pomoci organizované psychology Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Členové 

jednotky také získali certifikát obsluhy kontejneru nouzového přežití. 

 

Zdravotnické asistence 

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

konferencích. Během roku odsloužili 102 hodin a ošetřili 18 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. 

 Naši senioři vyrazili na 

týdenní pobyt do lázní 

Luhačovice. 

 Tři autobusové zájezdy: 

zámek Loučeň, Roztoky u 

Prahy a Liberec. 

 Dvě exkurze na výstavy do Bílkovy vily a na dílo Joži Uprky.   

 Dvě výroční schůze s přednáškami. Témata přednášek byla „Resuscitace“ a „Lázně, které možná 

neznáte.“ 

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

rozdáno na 100 balíčků pro osamělé seniory.  

 

Nové aktivity – Koubkova 

Sloučením s OS ČČK Praha 2 jsme získali nové prostory v Koubkově ulici, Praha 2. Začátkem roku 

prošly prostory rekonstrukcí a dovybavením. Další rekonstrukce je plánována na začátek roku 2012. I 

přesto zde probíhá řada aktivit: 

 výtvarné činnosti – Atelier BAF a Korálkování s Lenkou Cosentino 

 kurzy první pomoci 

 schůzky skupin dětí 

  



 

Výkaz zisku a ztráty k  31. 12. 2011 v celých tis. Kč  

(pouze nenulové řádky)      

Položka 
 

Činnost  

hlavní hospodářská celkem 

A. N Á K L A D Y 
 

      

I. Spotřebované nákupy celkem 
 

288 0 288 

1. Spotřeba materiálu 
 

270   270 

2. Spotřeba energie 
 

18   18 

II. Služby celkem 
 

665 0 665 

6. Cestovné 
 

37   37 

7. Náklady na reprezentaci 
 

2   2 

8. Ostatní služby 
 

634   634 

III. Osobní náklady celkem 
 

634 0 634 

9. Mzdové náklady 
 

551   551 

10. Zákonné sociální pojištění 
 

82   82 

12. Zákonné sociální náklady 
 

1   1 

13. Ostatní sociální náklady 
 

0   0 

V.  Ostatní náklady celkem 
 

23 0 23 

24. Jiné ostatní náklady 
 

23   23 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 
 

7 0 7 

31. Posk. příspěvky zúčtované mezi org. složkami 
 

7   7 

  Náklady celkem 
 

1 617 0 1 617 

     

Položka 
 

Činnost  

hlavní hospodářská celkem 

B. V Ý N O S Y 
 

      

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 
 

1 108 0 1 108 

2. Tržby z prodeje služeb 
 

1 108   1 108 

IV. Ostatní výnosy celkem 
 

5 0 5 

18. Jiné ostatní výnosy 
 

4   4 

VI. Přijaté příspěvky celkem 
 

331 0 331 

26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org. složkami 
 

188   188 

27. Přijaté příspěvky (dary) 
 

139   139 

28. Přijaté členské příspěvky 
 

4   4 

  
 

   VII Provozní dotace celkem 88 
 

88 

  Výnosy celkem 
 

1 532 0 1 532 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 
 

-85 0 -85 

34. Daň z příjmů 
 

0   0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 
 

-85 0 -85 

 

  



 

 

ROZVAHA k 31. 12. 2011 v celých tis. Kč   
(pouze nenulové řádky)      

 

Položka 
 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A Dlouhodobý majetek celkem 
 

0 0 

Položka 
 

Stav k prvnímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

B. Krátkodobý majetek celkem 
 

288 169 

II. Pohledávky celkem 
 

97 31 

1. Odběratelé 
 

13 0 

4. Poskytnuté provozní zálohy 
 

84 31 

9. Ostatní přímé daně 
 

0 0 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 
 

191 128 

1. Pokladna 
 

2 47 

3. Účty v bankách 
 

189 81 

  AKTIVA CELKEM 
 

288 169 

     

Položka 
 

Stav k 
poslednímu 
dni účetního 

období 

Stav k 
poslednímu dni 
účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 
 

202 128 

I. Jmění celkem 
 

197 213 

1. Vlastní jmění 
 

194 200 

2. Fondy 
 

3 13 

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

 0 0  

II. Výsledek hospodaření celkem 
 

5 -85 

1. Účet výsledku hospodaření 
 

5 -85 

B. Cizí zdroje celkem 
 

86 41 

III. Krátkodobé závazky celkem 
 

86 41 

1. Dodavatelé 
 

76 -2 

3. Přijaté zálohy 
 

-16 2 

5. Zaměstnanci 
 

24 31 

7. Závazky k ústit. soc. zabezp. a ZP 
 

0 5 

9. Ostatní přímé daně 
 

2 5 

  PASIVA CELKEM 
 

288 169 

 

  



 

 

Shrnutí 

V roce 2011 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 

2011 podpořili. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nfveolia.cz/
http://corporate.itesco.cz/nadacni-fond-tesco.html

