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Rok 2014 je potvrzením stabilní pozice Oblastního Spolku ČČK Prahy 1 jak v ČČK, tak ve společnosti vůbec.  
Zvolená reorganizace naší práce vedoucí k profesionalizaci našeho úřadu, činnosti a zejména kurzů 
první pomoci se ukázal jako správný krok.  Vynikající výsledky výuky první pomoci zajistili spolku pevnou 
ekonomickou základnu a možnost rozvoje. Samozřejmostí je pomoc našich členů lidem v nouzi, nejen po 
přívalových deštích v okrese Příbram, při dopravní nehodě či požáru, ale také při přípravě humanitární 
pomoci pro povodněmi zasažený Balkán. Velice oceňujeme grantovou podporu  jak ze strany státních i 
samosprávních úřadů, tak  soukromých nadací a  sponzorů. Naše činnost by ale nebyla možná bez nadšení 
členů, dobrovolníků a zaměstnanců Oblastního spolku ČČK Prahy 1. 

Ing. Bc. Martin Srb, Ph.D.
předseda OVR OS ČČK Praha 1



Oblastní spolek ČČK Praha 1 v současnosti působící na Praze 1, 2, 4, 5 a Praha   západ obnovil svou samostatnou 
činnost v prosinci 2006, po 10 letém působení společně s OS ČČK Praha 7 a Praha 1. 

Od roku 2011 se připojil OS ČČK Praha 2. Naposledy v únoru 2012 došlo ke sloučení s Oblastních spolků pro 
Prahu 4, 5 a západ. Zároveň byl OS ČČK Praha 1 jmenován pověřeným spolkem pro hlavní město Prahu. 
Tradice samostatného spolku na území Prahy 1 však sahá až do roku 1919, kdy byl ustaven jako vůbec první 
místní spolek Československého červeného kříže na Hradčanech, jehož jsme hrdým pokračovatelem.



Oblastní Spolek českého červeného kříže 
je stvořen 8 místními skupinami, které sdružují naše členy. 
Jedná se o základní stavební  kámen Oblastního spolku. 
Místní skupiny působí dle územní působnosti  tedy na 
Praze 1, Praze 2, Praze 4, Praze 5, Praze západ   
konkrétně v Černošicích. 

Oblastní spolek ČČK Praha 1 sdružuje 256 členů. 



5 balíčků - pro osoby ve vazební věznici, dle písemných žádostí byly zaslány balíčky s drobným spotřebním 
materiál a věcmi pro osobní potřebu 5 zadržených osob 

77 balíčků - pro děti z azylových domů,  medici z lékařské fakulty  připravili vánoční balíčky pro děti a
rozvezli jsem je do 3 azylových domů ve Středních Čechách

 100 balíčků - pro osamělé seniory, vánoční nadílka a tradiční akce na podporu osamělých seniorů

Charitativní bazary - prodej oblečení, hraček, knih a spotřebního materiálu do domácnosti



Přednáška pro pedagogy vyučující první pomoc

Plyšáková nemocnice   projekt pro děti z mateřských škol -  proškoleno 92 dětí .

Přednášky na základních a středních školách , dvou a více hodinové ukázky první pomoci se zaměřením 
na výuku život zachraňujících úkonů - proškoleno více jak 1500 žáků a studentů.

Prezentační akce pro veřejnost,   akce Bezpečně v dopravě   účast - 568 žáků, Světový den ČK, 
Mezinárodní den první pomoci, účastníme se mnoha akcí, které jsou pořádány pro širokou veřejnost.



Kurzy první pomoci pro irmy a organizace v rámci povinného školení zaměstnanců. Naše portfolio 
zahrnuje širokou oblast irem, škol a úřadů všeho druhu. Kurzy jsou přizpůsobeny na míru rizikům v 
daných provozech a probíhají v českém nebo anglickém jazyce.

Nabízíme individuální kurzy první pomoci kde klademe důraz na praktickou část, účastníci si prakticky 
vyzkouší postupy první pomoci za použití množství pomůcek, jako jsou resuscitační iguríny, externí 
deibrilátor a další. Novinkou byla realizace dvou kurzů formou zážitkové pedagogiky.

V roce 2014 jsme proškolili 2095 učasníků našich kurzů.



Zdravotnické kroužky
Školení probíhá celoročně v kroužcích mladých zdravotníků při základních školách a klubových 
prostorách OS ČČK Praha 1. Kroužky navštěvuje celkem 99 dětí základních škol v Praze a Praze – západ.

Soutěže: porádali jsme Soutěž první pomoci pro děti školního věku -  Okresní kolo  24.5.   účast 115 žáků, 
- Republikové kolo 14.9.   90 žáků z celé ČR a 1 nesoutěžní družsvo ze Slovenské republiky
účastnili jsem se Krajského kola Praha (1 družstvo postoupilo do republikového kola)
Soutěž na nečisto – celkem účastníků: 35, Jednodenní akce sloužící k přípravě zdravotnických družstev

Kroužek modulové železnice: Pravidelná aktivita, účastníci se scházejí 1× za 14 dní 
v prostorách ZŠ Slivenec.



Seniory sdružujeme ve 3 místních skupinách   Na Hradčanech, v Černošicích a Praze 2. 

Pravidelné návštěvy, popovídání a drobná výpomoc  je aktivitou mnoha našich členů v seniorském věku. 

Seniorské schůzky a pravidelná aktivita našich seniorů je trénink paměti pod vedením zkušené lektorky. 
Jedná se o celoroční setkávání v klubu seniorů - výtvarné kurzy , Exkurze a prohlídky výstav, muzeí, 
galerií, paláců.

Bylo uspořádáno  9 výletů s účastí 360 seniorů a týdenní relaxační pobyt v lázních pro 25 seniorů.



Přestože víme, že Praha je bezpečným místem pro život, jsme připraveni pomáhat občanům v případě 
všech krizových situací. Ať se jedná o povodně, požáry nebo jiné krizové situace, jsme připraveni  
poskytnout  psychologickou,  zdravotnickou  i  humanitární  pomoc.  Pomoci  našich dobrovolníků  využili  
v  r.  2014  lidé  např.  při  povodních  na  Příbramsku  nebo  při  autobusové nehodě  seniorů  z  U.S.A. 

Největší  cvičnou  akcí  v  roce  2014  pak  bylo  celostátní  cvičení Humanitárních  jednotek  ČČK,  které  
zajišťoval  náš  oblastní  spolek.  Jednalo  se  o  rozsáhlou simulaci záchytu uprchlické vlny, která byla 
komplikována prací v terénu velkoměsta. 

Zásadním pro zlepšení naší připravenosti na mimořádné situace byl rok 2014 také v oblasti materiálního 
vybavení, kdy se nám podařilo zakoupit přívěsný vozík pro humanitární materiál.



Podpora neplaceného dárcovství krve jako jednou z klíčových aktivit Českého červeného kříže.  
Spolek se věnuje především následujícím aktivitám.

Cílem projektu „Daruj krev jen jako“ je seznámit studenty středních škol s celým procesem darování krve 
prakticky, formou prohlídky transfuzního oddělení. Od roku 2014 je projekt realizován také v Ústřední 
vojenské nemocnici. 

Poděkování dárcům krve a krevních složek je slavnostní večer, který již tradičně Spolek organizuje pro 
vícenásobné dárce krve. Program slavnostního večera s předáním vyznamenání, hudebním vystoupením 
a pohoštěním je již evergreenem, který jsme v 2014 mohli pětkrát zopakovat.

Členové Klubu dárců krve při OS ČČK Praha 1 se dlouhodobě věnují pomoci s organizací projektu a účastní 
se republikového setkání zástupců dárců krve. 



Celkový roční obrat OS ČČK Praha 1 se pohybuje kolem 3 mil. Kč. Největším zdrojem příjmů jsou tržby 
z kurzů první pomoci, dále pak granty a dary i materiální, poplatky za zajištěné akce. 

A na co získané peníze vynakládáme?  Zásadní je zajištění činnosti našeho úřadu, bez kterého bychom 
nemohli pomáhat potřebným a samozřejmě podpora projektů jako je krizová připravenost, senioři, děti 
a práce s dárci krve atd. Nevyužité inance ukládáme do fondu humanity, kde jsou připraveny pro případ 
povodní nebo jiných katastrof.

 V případě potřeby podporujeme také jednotlivé rodiny v nouzi a snažíme se, aby každá žádost v našemu 
spolku byla vyslyšena.
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