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Údaje o organizaci 

 

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. 

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Naplňování poslání a plnění úkolů 

ČČK je všeobecně prospěšnou činností. 

Posláním ČČK je zejména předcházet a zmírňovat 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. 

 

K 1. 1. 2013 má ČČK celkem 21.518 členů a dobrovolníků sdružených v 877 Místních skupinách 

ČČK v 75 Oblastních spolcích ČČK. 

Český červený kříž je jedinou státem uznanou národní 

společností Červeného kříže na území České republiky ve 

smyslu mezinárodního práva. Jeho postavení je upraveno Zákonem 

č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o 

Československém červeném kříži. 

 
 

 

http://www.cervenykriz.eu/cz/kdojsme/zakonock.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/kdojsme/zakonock.pdf
http://www.cervenykriz.eu/cz/kdojsme/zakonock.pdf
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Údaje o OS ČČK Jablonec nad Nisou: 

Stanovy ČČK registrovány MV ČR pod č.j. VS/1 – 20998/93 – R dne 10. června 1993 

Registrace OS u Výkonné rady ČČK datum:  

1. 1. 1994, registrační číslo: 44  

  

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou 

E. Floriánové 1736/8 

466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 00426083 

Telefon: 483 356 216 

e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz 

 

Údaje o personálním zabezpečení úřadu OS ČČK Jablonec n. N.: 

Ředitelka Úřadu OS ČČK: Kateřina Havlová 

Ekonom Úřadu OS ČČK: Bc. Jana Berendová 

Pracovníci Úřadu OS ČČK: 

Soňa Fiedlerová 

Dominika Kottková 

Pavlína Kůželová 

Lukáš Štekr 

 

Údaje o oblastní výkonné radě: 

Předseda: MUDr. Vladimír Poupa 

Místopředseda: Bc. Lenka Klimentová 

Členové OVR: JUDr. Fedor Chomča 

 Ludmila Fidlerová 

 Stanislav Čermák 

 Kateřina Havlová 

 

Údaje o oblastní dozorčí radě: 

Předseda: Bc. Petra Hybnerová MBA 

Místopředseda: Mgr. Petr Němec 

Členové: Taťána Nováková 

 Zdena Klinková 

 

Delegáti na republikové shromáždění: 

 Bc. Lenka Klimentová 

 Mgr. Petr Němec 
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Mezinárodní federace ČK&ČP 

Národní společnost ČČK 

Oblastní spolky ČČK 

Místní skupiny ČČK 

 

Základní struktura hnutí Červeného kříže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Český červený kříž  

je hlavním spolkem, který tvoří všechny Oblastní spolky ČČK, registrované u Výkonné 

rady ČČK.  

Orgány ČČK jsou: 

 nejvyšší orgán: Shromáždění delegátů  

(tvoří jej delegáti zvolení Oblastními spolky ČČK), 

  orgán: prezident ČČK, 

 Výkonná rada ČČK, 

 kontrolní komise: Dozorčí rada ČČK. 

Výkonná rada zřizuje Úřad Českého červeného kříže, jako odborný orgán Společnosti ČČK. 

 

Jednotlivé Oblastní spolky ČČK  

(OS ČČK) jsou pobočnými spolky Společnosti ČČK. Vnitřně se člení na Místní skupiny 

ČČK (MS ČČK) registrované u místně příslušné Oblastní výkonné rady ČČK (OVR ČČK).  

Orgány OS ČČK jsou: 

 nejvyšší orgán: Valné shromáždění OS ČČK  

(tvoří je delegáti zvoleni MS ČČK), 

 statutární orgán: předseda OVR ČČK,  

zplnomocnění pro statutární zastoupení -  ředitel OS ČČK Jablonec n. N. 

 Oblastní výkonná rada ČČK, 

 kontrolní komise: Dozorčí rada OS ČČK. 

Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK. 

Každý OS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla okres, resp. městský obvod). 

Údaje o OS ČČK jsou zapsány v registru pobočných spolků.  

 

Místní skupiny ČČK  

jsou organizačními jednotkami příslušného OS ČČK, a to obecně bez právní osobnosti 

(zanikla k 31. 12. 2013). Sdružují se v nich členové ČČK, MS ČČK musí mít minimálně 5 

členů.  

Jejími orgány jsou: 

 nejvyšší orgán: valná hromada MS ČČK  

(shromáždění všech členů registrovaných v místní skupině), 
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 statutární orgán: předseda MS ČČK, 

 představenstvo MS ČČK, 

 kontrolní orgán: revizoři MS ČČK 

 

 

 

Slovo úvodem 

 

Rok, se kterým jsme se právě rozešli, byl v mnoha ohledech velmi těžký, složitý, ale zároveň 

poučný, zajímavý a velmi intenzivní. 

Druhým rokem probíhá realizace projektu „V proudu života s tlukoucím srdcem“, který je 

podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, určeného nezdravotnickým složkám IZS. 

Od počátku roku jsme naskočili do vlaku, který nabral rychlost. Akce střídala akci, kurzy, 

zdravotnické dozory, vzdělávání našich vlastních členů, cvičení a samozřejmě programy, které již 

léta připravujeme pro děti, spolupráce při realizaci programů pro seniory. Do toho přišly na 

počátku června i povodně, kterých jsme se poprvé, jako aktivní humanitární jednotka účastnili. 

Veškeré čerstvě nabité zkušenosti jsme si prověřili „na vlastní kůži“. Pomáhali jsme všude, kde bylo 

třeba. V evakuačních střediscích, zajišťovat a rozvážet stravu, po opadu nejhoršího pak v obcích při 

monitoringu výchozího stavu, rozvozu humanitární pomoci a právě při poskytování první 

psychické pomoci.  K tomu jsme v Jablonci, v Železném Brodě a ve spolupráci se SZŠ a VOŠ Liberec 

realizovali humanitární věcnou sbírku. 

Z hlediska ekonomického se naše situace pomalu stabilizovala.  Počátkem roku nám město 

Jablonec nad Nisou poskytlo úvěr, určený hlavně pro předfinancování realizovaných projektů. Také 

historicky první Benefiční galavečer přinesl finanční benefit, který výrazně pomohl naší situaci. 

Zahájili jsme oficiální humanitární sbírku ČČK Jablonec na vybavení Humanitárního stanoviště. 

Podařilo se nám akreditovat kurzy pro pečovatelky, pedagogy a obnovili jsme akreditaci 

rekvalifikačního programu ZZA.  

Poděkování našeho Oblastního spolku patří sponzorům, donorům a 

mecenášům, kteří činnost podpořili finančně, nebo materiálně, díky jejich 

příspěvku můžeme realizovat svoji činnost. 

Rok 2013 prověřil nasazení všech našich členů, dobrovolníků i zaměstnanců, 

naše komunikační schopnosti i rekci na konfliktní situace. Všem, kteří rokem 

2013 s námi prošli, patří můj obrovský obdiv, úcta a poděkování. Jsem hrdá, že 

mohu právě s těmito lidmi pracovat a s pokorou děkuji za činnost, kterou 

společně rozvíjíme. 

 

S úctou  Kateřina Havlová, ředitelka 
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Základní údaje o místních skupinách Oblastního spolku Českého 

červeného kříže Jablonec n. N. 
 

1. MS ČČK Železný Brod 

Předseda: Ludmila Michlerová 

Jednatel: Ludmila Fidlerová 

Pokladník: Stanislav Čermák  

Počet členů: ........... 30 

2. MS ČČK Hrubá Horka 

Předseda: Miloslava Šírková 

Jednatel: Marie Šírková 

Pokladník: Iva Palová 

Počet členů: ........... 18 

3. MS ČČK Jirkov 

Předseda: Dagmar Koutská 

Jednatel: Jana Černá 

Pokladník: Věra Kopecká 

Počet členů: ............. 7 

4. MS ČČK Jablonec n. N. Šumava 

Předseda: František Radkovič 

Jednatel: Eva Štodtová 

Pokladník: Erika Preisslerová 

Počet členů: ........... 18 

5. MS ČČK Jablonec n. N. Vrkoslavice 

Předseda: Alena Hilgertová 

Jednatel: Hana Ronešová 

Pokladník: Eva Votrubová 

Počet členů: ........... 13 

6. MS ČČK Jablonec n. N.  

Předseda: Bc. Lenka Klimentová 

Jednatel: Mgr. Petr Němec 

Pokladník: Martina Tichá 

Počet členů: ........... 49 
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Celkové informace o členské základně 

Počet členů děti 6 – 15 let ..... 15 

Počet členů do 15 - 26 let ...... 19 

Počet členů 26 – 65 let ........... 52 

Počet členů nad 65 let ........... 50 

               

Celkový počet členů OS ČČK 135 

 

 

 
 

Benefiční galavečer ČČK 2013 
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OBLASTNÍ SPOLEK ČČK 

Volby 2013 

Rok 2013 byl volebním rokem, poněvadž skončilo čtyřleté volební období. Volby v Českém 

červeném kříži probíhaly na všech úrovních, od místních skupin, po národní shromáždění a volbu 

prezidenta. Na úrovni místních skupin proběhla volba předsednictva v lednu a únoru, na oblastní 

úrovni byl termín březen duben a na státní úrovni se volilo v květnu. 

Valné shromáždění 
20. 3. 2013 – volební valné shromáždění oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou 

Byla zvolena Oblastní výkonná rada ve složení: 

Předseda –MUDr. Poupa, Tanvald, Místopředseda –Bc. Lenka Klimentová, Jablonec nad Nisou 

Členové OVR: ředitelka OS – Kateřina Havlová, Jablonec nad Nisou,  JUDr. Fedor Chomča, Jablonec 

nad Nisou, Stanislav Čermák, Železný Brod, Ludmila Fidlerová, Bratříkov 

Dále byl zvolen delegát a náhradník do republikového shromáždění: 

A. Bc. Lenka Klimentová – delegát VS 

B. Mgr. Petr Němec – náhradník delegáta VS 

Byla zvolena oblastní dozorčí rada ve složení: 

Předsedkyně- Bc. Petra Hybnerová MBA, Jablonec nad Nisou, místopředseda- Mgr. Petr Němec, 

Vratislavice nad Nisou, členové ODR- Taťána Nováková, Jablonec nad Nisou, Zdena Klinková, 

Jablonec nad Nisou 

9. 12. 2013 – pravidelné valné shromáždění na kterém se řeší hlavně první návrh rozpočtu 

následujícího roku a projednává první zpráva o průběhu roku končícího. Schvaluje se plán činností 

a letos byl představen střednědobý plán rozvoje OS ČČK Jablonec nad Nisou. 

Oblastní výkonná rada 

Oblastní výkonná rada se scházela na pravidelných schůzkách během celého roku a to jak 

v původní sestavě, tak v nové sestavě, jednání probíhala ve dnech: původní OVR 21. 1., 20. 2., 20. 3. 

Nová OVR  20. 3., 10. 6., 31. 7., 11. 9., 9. 12. 

OVR na svých pravidelných jednáních přijímá nově navržené směrnice, kontroluje činnost úřadu a 

společně projednává realizaci složitějších akcí, k akcím, které jsou finančně náročné přijímá 

stanovisko a schvaluje je. V roce 2013 došlo k přijetí nových směrnic – HJ, dobrovolníci, 

projednávaly se zprávy o povodňových aktivitách, schvalovalo se zahájení veřejné sbírky a 

Benefiční galavečer ČČK 

Oblastní dozorčí rada 

Oblastní dozorčí rada kontroluje hlavně ekonomickou stránku funkčnosti úřadu OS ČČK. Jejím 

úkolem je kontrola fyzická i dokladová ekonomických výkazů, doporučení změn při zjištění 

nedostatků a předkládání zpráv o ekonomickém stavu oblastní výkonné radě. Po volbách se ODR 

pustila do práce a začala se pravidelně scházet, zadávat úkoly, vydávat doporučení a kontrolovat 

veškerou agendu. Jednání probíhala: 29. 4., 30. 5., 3. 10.,  3.12. 

V úvodní schůzce proběhlo představení, diskuse a přijetí jednacího řádu ODR 2013 – 2016, byl 

nastaven plán kontrol a finančního řízení 2013. Byly vyžádány a průběžně zkontrolovány: 

informace k inventarizaci, zpráva z první fyzické kontroly účetních záznamů – účetnictví OS 2012, 

informace pro ODR o vyúčtování Galavečera, plán akcí na rok 2014, informace k poskytnutým 

dotacím 2013  
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AKREDITACE OS ČČK JABLONEC NAD NISOU ZÍSKANÉ V ROCE 2013 

 

AKREDITACE MPSV 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou je od 4. 3. 2013 akreditovanou institucí 

Ministerstva práce a sociálních věcí s platností do 4. 3. 2017 

Akreditace MPSV č.j. 2012/83275-222/1 

 

V rámci tohoto osvědčení máme akreditovány následující programy: 

Kurz pro pracovníky v sociálních službách -pečovatelky 

Akreditace MPSV č.j. 2013/0175-PC/SP/VP 

Prezenční forma kurzu v délce 6 hodin, ukončený písemným testem obsahující teoretickou 

přednášku a účast na modelových situacích připravených v reálním čase na namaskovaných 

figurantech. 

Počet účastníků pro kurz: 6 – 25 osob/ kurz 

 

AKREDITACE MŠMT 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou je od 3. 7. 2013 akreditovanou institucí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s platností do 3. 7. 2019 

Akreditace MŠMT č.j. MSMT-11130/2013-201 

V rámci tohoto osvědčení máme akreditovány následující programy: 

Zdravotník zotavovacích akcí 

Akreditace MSMT č. 10538/13-212/245 

Prezenční forma kurzu v délce 27 hodin teorie a 16 hodin praktické výuky. Zakončeno zkouškou a 

vydáním osvědčení o rekvalifikaci. Cílem tohoto kurzu je, aby absolvent kurzu byl schopen 

vykonávat samostatně funkci zdravotníka zotavovacích akcí, metodicky správně pečovat o 

nemocné, vést zdravotnickou dokumentaci na táborech. Součástí kurzu je teorie i praxe záchrany 

tonoucího. 

Počet účastníků pro kurz: 10 – 30 osob/ kurz 

Základní norma zdravotnických znalostí 

Akreditace MSMT č. 10088/2013-201-302 v rámci DVPP 

Prezenční forma kurzu v délce 20 hodin, 12 hodin základního kurzu, rozšířeného o nástavbový 

modul hlavně právě pro pedagogy z mateřských, základních, středních a vysokých škol. 
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ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI 2013  

Souhrny výuky první pomoci 

Výuka první pomoci dětí a mládeže 

Počet vyškolených učitelek zdravotnic MŠ:  .................................................................................. 18 

Počet vyškolených učitelek zdravotnic ZŠ:    .................................................................................. 49 

Počet vyškolených mladých zdravotníků I. stupně:  ................................................................... 178 

Počet vyškolených mladých zdravotníků II. stupně:  ................................................................... 47 

Okresní kolo soutěže HMZ ............................................................................................................ Ano 

Byla do soutěže zařazena nauka o léčivých rostlinách?  ............................................................ Ano 

Byla do soutěže zařazena dopravní výchova? ............................................................................ Ano 

Okresní studijní středisko ČČK ..................................................................................................... Ano 

Počet pořádaných OSS:  ....................................................................................................................... 1 

Počet dětí zúčastněných na OSS: ...................................................................................................... 20 

Počet vyškolených v normě Zdravotník ČČK Junior:  .................................................................... 5 

Výuka první pomoci dospělých (bez vzdělávání pedagogů) 

Počet osob vyškolených v Základní normě zdravotnických znalostí: ........................................ 49 

Počet osob vyškolených v normě Zdravotníka zotavovacích akcí: ............................................. 49 

Počet osob doškolených v normě Zdravotníka zotavovacích akcí: ............................................... 3 

Počet osob vyškolených v používání Automatické externí defibrilace (AED): ........................... 0 

Školení příslušníků tísňových složek............................................................................................... 16 

Školení příslušníků tísňových složek, projekt ESF „V proudu života s tlukoucím srdcem“............... 41 

Počet osob vyškolených na základě požadavků zaměstnavatelů:  ........................................... 167 

Výuka zdravotnické přípravy v autoškolách 

Počet uchazečů o ŘP vyškolených ČČK celkem:  .......................................................................... 45 

Kurzy pořádané na základě akreditací MŠMT, MZ nebo MPSV: 

Základní norma zdravotnických znalostí, počet pedagogů:  ....................................................... 49 

Zdravotník zotavovacích akcí  .......................................................................................................... 49 

První pomoc pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb: .................................................. 46 

 

Ostatní vzdělávání a osvěta: 

Základy mezinárodního humanitárního práva 

26. 2. DDM při SUPŠ Turnov MHP a historie 60 minut  ...................................................... 45 žáků 

7. 4. ZZA MHP a historie 120 minut  .............................................................................. 20 uchazečů 

24. 6. ZZA MHP a historie 180 minut  ............................................................................ 26 uchazečů 

6. 9. SUPŠ Turnov, 1. ročníky MHP a historie 60 minut  ..................................................... 56 žáků 

4.10 EUROREGION AMOS MHP a historie, 30 min  ................................. 350 - 400 návštěvníků* 

9.11 Divadlo Jablonec MHP a historie 15 minut  ................................................. 290 návštěvníků* 

* mluvený text, doprovázený upraveným filmem „Historie jedné 

myšlenky“ 
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ZDRAVOTNICKÉ DOZORY 2013  

Souhrny  

Počet dozorovaných akcí:  ............................................................................................................... 103 

Počet akcí s úrazy ............................................................................................................................... 37 

Počet ošetřených osob:  .................................................................................................................... 130   

Počet odsloužených hodin:  ............................................................................................................ 373 

Počet zdravotníků ve službách (celkem):  ....................................................................................... 22 

Zdravotnické dozory kulturní akce 

Pravidelně provádíme dozory na dětských představeních v městském divadle, dále naši zdravotníci 

dozorují větší kulturní akce v kostele svaté Anny, dozorují aktivity pro seniorskou veřejnost 

(spolupráce s CSS Jablonec), doprovázejí kulturní akce města Jablonec nad Nisou, Prasoloped, 

ZastenRock Zásada… 

Zdravotnické dozory sportovní akce 

Již třetím rokem jsou zdravotníci ČČK na zimním stadionu 

a dozorují zápasy HC Vlci dětí a dorostu, dozorovali jsme 

ČP Cross Country ELIMINATOR v Bedřichově, mistrovství 

ČR v hasičském sportu, Noční závod hasičů, Sport Jablonec 

– červnové sportovní hry trojzemí, Janovských 11,15, 

krajské závody v parkuru Z, ZL dorost a junioři…  

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ 

DOKTORŮ SE NEBOJÍME, aneb první pomoc v mateřinkách! 

OS ČČK v Jablonci nad Nisou se zaměřuje ve výuce první pomoci nejen na seniory, dospělé osoby, 

děti ze ZŠ a SŠ, ale také na předškolní mládež. 

Ač se to nezdá, tak i děti z mateřských škol se chtějí naučit pomáhat např. kamarádovi, mamince 

nebo tatínkovi. 

Náš program „Doktorů se nebojíme“ je určen pro děti od 4 let (starší děti a předškoláci). V tomto 

programu se učí nenásilnou a hravou formou poskytovat první pomoc. Důraz je zde kladen 

především na procvičení. Výuka probíhá přímo ve školce ve skupince maximálně 25 dětí. 

Program probíhá od roku 2008 a je o něj v mateřinkách v bývalém okresu Jablonec veliký zájem a již 

se stalo tradicí, že do některých mateřských školek jezdíme pravidelně každý rok. 

V roce 2013 jsme proškolili 9 mateřských škol: 

Jablonec nad Nisou: 

 MŠ Pod peřinkou 

 MŠ Jablůňka 

 MŠ Mochomůrka 

 MŠ Pampeliška 

MŠ Malá skála 

MŠ Rychnov u Jablonce n/N 

MŠ Tanvald 
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MŠ Rádlo 

MŠ Kamínek Harrachov 

Ve všech školkách se školilo jedno nebo dvě oddělení dětí. Jako vždy výuka probíhala stylem – 

vysvětlit, předvést, vyzkoušet. Všechny děti se do výuky zapojily s radostí a zájmem se „dozvědět“ 

něco nového. Do výuky jsou vtaženy i paní učitelky, které dětem pomáhají překonat začáteční 

ostych, jestli se vše zvládne tak, jak to ukazovala paní instruktorka  

Jsme moc rádi, že se naučilo volat na ZZS, obvazovat bolavá kolínka, ošetřovat odřeniny a krvácení 

z nosu nově 169 dětí 

Soňa Fiedlerová, ZI ČČK 

KROUŽEK MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA 

V roce 2013 byly při OS ČČK otevřeny celkem 3 kroužky MZ a to v ZŠ Kokonín, kde kroužek vede 

Radka Hostašová a Dominika Kottková. V ZŠ Smržovka je kroužek pod vedením Pavlíny Kůželové 

a Lukáše Štekra a Renata Němcová, profesorka víceletého gymnázia a střední pedagogické školy 

v Liberci vede KMZ z okruhu svých žáků. 

V Kroužcích mladého zdravotníka je cca 35 dětí dohromady. Při aktivitách se děti seznamují 

s historií světového hnutí Červeného kříže a červeného půlměsíce, učí se základy první 

předlékařské pomoci, navštěvují různé složky IZS. V kroužku se děti věnují i činnostem mimo 

oblast první pomoci i různým jiným volnočasovým aktivitám – vaření, plavání, lezectví a výlety. 

Náplní kroužků je i připravit děti na soutěž mladého zdravotníka, kterou pravidelně pořádá OS 

ČČK Jablonec nad Nisou 

 

HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 

V Jablonci nad Nisou tato soutěž proběhla již tradičně druhou středu v měsíci květnu v areálu 

hasičské zbrojnice Mšeno. Zúčastnilo se jí celkem 29 hlídek mladých zdravotníků. To znamená 145 

dětí. Z tohoto počtu bylo 9 hlídek I. stupně a 20. hlídek II. stupně z celkem 17 škol Jabloneckého 

okresu (Janov nad Nisou, Katolická ZŠ, Masarykova ZŠ Tanvald, SoPgŠ Jeronýmova, Svobodná ZŠ, 

ZŠ a MŠ Desná, ZŠ Harrachov, ZŠ Kokonín, ZŠ Pěnčín, ZŠ Pivovarská, ZŠ Rádlo, ZŠ Rýnovice, ZŠ 

Šumava, ZŠ Turnov, ZŠ Vrkoslavice, ZŠ Zásada). Dále jsme měli družstvo VZS Jablonec nad Nisou, 

dvě družstva SDH Lučany nad Nisou a Velké Hamry a jedno družstvo Místní skupiny ČČK 

Jablonec nad Nisou. 

Pěti členná družstva se skládají z velitele hlídky a 4 členů. Během soutěže musí projít 5 soutěžními 

stanovišti v prostorách hasičské zbrojnice a dalšími povinnými nebodovanými volnými stanovišti. 

Na stanovištích čekají připravené modelové situace s namaskovanými figuranty a věrohodně 

sehranými scénkami, tak aby to dětem co nejvíce připomnělo opravdovou situaci. V letošním roce 

jsme celou soutěž zaměřili na téma dělnické profese.  

Na prvním stanovišti byla sehrána scéna malování pokoje, kde byli celkem tři figuranti. Jeden spadl 

ze štaflí a porazil ostatní dva. Jeden měl otevřenou zlomeninu holenní kosti a druhý tržnou ránu na 

hlavě a ruce a ještě byl hysterický. Třetí figurant byl pro hlídky I. stupně nezraněný a pro hlídky II. 

stupně měl zlomenou klíční kost.  

Na druhém stanovišti byl figurant, který „šikovně“ opravoval žehličku šroubovákem a utrpěl úraz 

elektrickým proudem, má popálenou dlaň a je v bezvědomí. Pro druhý stupeň bylo toto stanoviště 

ztíženo v tom, že bezvědomí bylo se zástavou srdce a museli tedy resuscitovat. Druhý figurant byl 

nezraněn, jen zmateně vykládal hlídkám, co se stalo, špatně radil a napovídal.   
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Na třetím stanovišti dělníci řezali dlaždice rozbrušovačkou a při špatné manipulaci došlo ke 

zranění. Jeden se pořezal na ruce a měl poraněnou tepnu, druhý si uřízl prst a byl hysterický.  

Na čtvrtém stanovišti musely hlídky dokázat, že ovládají nejenom ošetřování zraněných, ale i 

obvazovou techniku a na posledním, pátém stanovišti proběhl transport na nosítkách i bez nich, 

kdy hlídky musely ukázat správné naložení na nosítka a přenést pacienta co nejšetrněji a správně 

do vzdálenosti 10 metrů. 

Během čekání než na hlídky přišla řada a před vyhlášením výsledků, museli všichni splnit 

nebodovaná, ale povinná stanoviště, na kterých si vyzkoušely resuscitaci, práci s vakuovými 

dlahami, poznávání bylinek, vyplnily krátký testík, správně přiřadily kosti tam, kam patří. V 

letošním roce se povedlo do volných stanovišť zapojit všechny složky IZS (AČR, HZS, MěP, PČR, 

VS, VZS, ZZS), DDM Vikýř a Skautský oddíl.  

Po sečtení bodů, které hlídky získaly na stanovištích, bylo jasné jen velice těsné pořadí.  

V prvním stupni se na 1. místě umístila hlídka ze ZŠ Kokonín, na druhém místě se umístila 

Masarykova ZŠ Tanvald a na třetím místě skončila ZŠ Rádlo.  

Ve druhém stupni se na 1. místě umístila také hlídka ZŠ Kokonín, na druhém místě ZŠ Pivovarská a 

na třetím místě se umístila Masarykova ZŠ Tanvald.  

Hlídky, které se umístily na prvních místech, postoupily do krajského kola, které proběhlo v 

Chomutově. Tam musí děti zabodovat a ukázat, že mají na postup do republikového kola této 

soutěže. Všichni soutěžící odvedli skvělou práci a dokázali, že umí kvalitně poskytovat první 

pomoc a že je nepřekvapí žádná situace. Kvalitní práci odvedli samozřejmě také rozhodčí, maskéři, 

figuranti a všichni pomocníci, kteří se zasloužili o hladký průběh soutěže a bez kterých bychom to 

nezvládli. Poděkování patří také hasičům, kteří nám vyšli vstříc a dovolili nám soutěž uspořádat v 

jejich prostorách.  

Liduška Fidlerová 

 

POBYTOVÝ TÁBOR ŠPANĚLSKO – LORET DE MAR 

Počet zúčastněných dětí 42 

14. – 26. 6. 2013 jsme společně s DDM Vikýř pořádali 

pirátskou výpravu za sluncem a mořem ke 

Španělskému pobřeží Costa brava.  Celkově nás bylo 

50, 42 dětí a 2rodiny. Pravdou bylo, že slunce tou 

dobou, kdy jsme se potloukali po plážích Loret de Mar 

bylo intenzivnější v Čechách a tak jsme se extra 

neohřáli, ale moře bylo krásné a zážitků plno. Za 

všechny snad jen jeden … ten je popsán i ve 

zdravotním deníku, celý výlet byl pod drobnohledem 

Jabloneckého deníku 

Zápis z deníku zdravotníka: "Nejprve se pozvracel zdravotník. Pak s vypětím sil rozdal kinedryl a odplazil se na záď. Tam bídně 

zvracel celou plavbu. Zástupce zdravotníka opečovával celou skupinu. Postupně zvraceli téměř všichni. Někteří do koše, někteří z okna 

do moře, někteří na palubu. Nakonec zástupce zdravotníka, vida věže Tossy, pozvracel již vyzvraceného zdravotníka, nepočítaje s 

protivětrem vanoucím z moře. Po výstupu z lodi byla třiceti minutová pauza, aby se dali všichni do pořádku. Zdravotník po výstupu 

na pevnou zem, klekl, líbal pláž a děkoval, že plavbu přežil. Celá výprava se válela po skupinkách na pláži Tossy, někteří plakali, jiní 

balancovali žaludek, aby na svém místě zůstaly alespoň žaludeční šťávy. Zpátky jsme jeli autobusem. Ten jsme nepozvraceli. K. H." 

Katka Havlová a Lenka Klimentová 
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2013 

Celkově byly v nabídce tři termíny pro týdenní 

příměstský tábor, otevřeny nakonec byly dva běhy a to od 

22. - 26. 7. a od 5. – 9. 8. 2013. 

První příměstský tábor s dětmi strávila Soňa, měla celkem 

…přihlášených dětí a druhý tábor proběhl pod vedením 

Katky, bylo tam … dětí.  

Tradičním programem se staly výlety k různým složkám 

IZS, vždy si uděláme čas a navštívíme hasiče, záchranku, 

městskou policii, státní policii, horskou službu a krásným 

zpestřením je i ukázka vězeňské kynologie. A samozřejmě 

nechybí ani jeden celodenní výlet do hor. 

Pro děti je připraveno i dopoledne na dopravním hřišti a hravá forma základů první pomoci, jak 

jinak, vždyť jsme přece Příměstský tábor Červeného kříže…. 

Katka Havlová 

 

OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO 2013 

Ve dnech 25. – 30. 10. 2013 tradičně proběhlo oblastní studijní středisko pořádané OS ČČK Jablonec 
nad Nisou. 
V letošním roce jsme se již po třetí rozhodli uspořádat tento pobyt v termínu podzimních prázdnin. 
V letošním roce, jsme měli menší počet dětí než obvykle, ale o to víc jsme si ho užili.  
Pro děti byl již tradičně připraven bohatý, nejen výukový program. Během šesti dnů se děti musely 
naučit spoustu věcí z historie Červeného kříže, anatomie a hlavně poskytování první pomoci. 
Výuka probíhala jako vždy hravou formou a po každé teoretické přednášce následovala praktická 
kolečka, ve kterých si děti nabité vědomosti v praxi vyzkoušeli. O děti se starali zkušení vedoucí 
Martin, Lída a Šárka.  
V letošním roce jsme si v pondělí udělali výlet do Jablonce, kde pro nás byly domluveny ukázky 
složek IZS.  
Hasičský záchranný sbor – zajímavou ukázkou byla ukázka u profesionálních hasičů v Jablonci, 

kde jsme si mohli projít celou 
hasičskou zbrojnici i s výkladem. 
Nejzajímavější pro děti bylo, když 
mohli po tmě procházet polygonem a 
vyzkoušet si vše co tam hasiči mají. 
Samozřejmě nejlepší byla ukázka 
hasičské techniky.   
Zdravotnická záchranná služba – na 
výjezdovém středisku záchranné 
služby v Jablonci nad Nisou jsme si 
mohli důkladně prohlédnout 
výjezdová vozidla. Nejzajímavější 
pro děti však bylo, když jim sestřička 
udělala EKG a měřila cukr v krvi.  
 
Bazén s VZS – Dalším zážitkem byla 
návštěva bazénu v Jablonci, kde nás 

vodní záchranná služba učila 
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záchranu tonoucího a pak si mohly děti zařádit ve vodě.  
 
Horská služba Bedřichov – v rámci výletu jsme opět navštívili Horskou službu v Bedřichově, kde 

jsme si vyslechli krátkou přednášku o činnosti 
Horské služby a dozvěděli jsme se jak se chovat 
v horách, abychom se nedostali do nesnází. 
V úterý odpoledne se nám opět povedlo s našimi 
dobrovolníky vymyslet velkou zachraňovací akci. 
Po návratu z výletu na horskou službu na děti 
čekalo překvapení. V budově penzionu bylo pro 
ně připraveno 6 praktických koleček, kdy si 
museli projít každý všemi situacemi. Bylo zde 
poleptání chemikáliemi, kde si musely děti i 
nasadit plynové masky, vyhřezlé střevní kličky, 
cizí těleso v ráně, pneumothorax a tepenné 
krvácení. Děti si vyzkoušely, jaké to je si sáhnout 
na dno a měli plné ruce práce, aby všem 

zraněným pomohli.  
V úterý večer po celotýdenní výuce proběhla všemi oblíbená diskotéka, která byla letos doplněna 
přehlídkou masek. Děti byly úžasné, a proto byla dokonce posunuta i večerka, aby si mohli 
diskotéku s radostí užít. Ve středu nás čekalo to nejsmutnější z celého týdne, loučení.   
Během celého týdne jsme si užili spoustu legrace při různých hrách a prodloužených večerkách. 
Sice jsme všichni přijeli domů naprosto unaveni, ale nabiti pozitivní energií. Získali jsme spoustu 
zkušeností a nových přátel a už teď se všichni těšíme na další studijní středisko, kdy si zase užijeme 
krásný týden plný zážitků.  
 

Liduška Fidlerová  
 

KLUB SENIORŮ ČČK  2013 

 

Aktivity pro seniory 

1. Tuzemské pobytové akce pro seniory     ano  

2. Počet zúčastněných seniorů  celkem: 20 

3. Přednáškové akce pro seniory      ano  

4. Počet zúčastněných seniorů  celkem: 40 

VZDĚLÁVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ A ČLENŮ ČČK 2013 
Schůzky humanitární jednotky probíhají už druhým rokem 

pravidelně jedenkrát v měsíci. V roce 2013 jsme v únoru 

absolvovali základní školení akreditované HZS „Kurz první 

psychické pomoci“ v délce 20 hodin, pod vedením 

psychologů HZS Libereckého a Královéhradeckého 

hasičského záchranného sboru. Členové HJ prošli 

opakovaným výcvikem záchrany tonoucího, zlepšují své 

dovednosti v první předlékařské pomoci a to pod vedením 
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nejen zdravotnických instruktorů ČČK, ale i lékařů ZZS Libereckého kraje.  

Když v únoru roku 2013 proběhl kurz první psychické pomoci ani jsme netušili, že tak rychle bude 

nutné jednotku svolat a odeslat na místo skutečné události (červen 2013 – Mělník), ale naši 

dobrovolníci, členové HJ dali jasně najevo, že srdce mají na pravém místě a nechodí si na kříž jen 

hrát. Mají zájem se vzdělávat a jako kolektiv stmelit, aby v případě potřeby mohli pomáhat tam kde 

je třeba a se vším, co je třeba. Žádné ponižování, ale ani povyšování. V září vešla v platnost nová 

interní směrnice věnující se dobrovolníkům a byl vytvořen koncept vzdělávání na dva roky 

dopředu. V prosinci 2013 měla HJ 34 členů a to 20 v sekci zdravotnické a psychosociální (sekce 

vysílaná do terénu) a 14 členů sekce humanitární a technické (v případě stavu pohotovosti zajišťuje 

veřejné sbírky, dopravu a chod kanceláře ČČK v Jablonci) + 12 členů přípravky (mladí do 18ti let, 

kteří se připravují na vstup do sekce psychosociální a zdravotnické) 

AKCE MASKÉRŮ 2013 
Během roku přišlo několik významných akcí, které byly pro hlavního 

maskéra i pomocné maskéry výzvou. Vyjmenujme ty nejrozsáhlejší akce: 

Hlídky mladých zdravotníků, maskování taktického cvičení ve věznici 

Rýnovice, maskování výcviku Horské služby záchrannou službou 

Libereckého kraje, první ročník cvičení „Dobývání ztraceného záchranáře“. 

V rámci evropského projektu „V proudu života s tlukoucím srdcem“ 

namaskovaný překotný porod, příprava nafocení  účastnických listů. 

V závěru roku začal hlavní maskér připravovat i maskérské listy 

Smysl pro detail, propracování techniky stínování, zapracování i jiných 

směrů než jen Belgie a do budoucna možná spolupráce s technikami FX, 

spolupráce a zapojení do filmového spolku JIFIS 

POVODNĚ 2013 
Na počátku června zasáhly Českou republiku 

rozsáhlé povodně. Výcvik, který jsme započali od 

ledna 2012  a od roku 2013 se stal pravidelným, 

přinesl první „zkušenosti“ z povodní. Naše 

jednotka jela do Mělníka. Zároveň jsme 

vyzkoušeli v ostrém režimu nouzový chod 

kanceláře ČČK v době výjezdu a okamžité 

zahájení věcných humanitárních sbírek na 

několika místech Jablonecka. 

Zpráva z Mělníka, čím pomáhali členové HJ 

ČČK OS Jablonec n. N.: 

Humanitární sklad – třídění dovezeného materiálu, expedice zboží zasaženým obcím, sbírka humanitárního 

materiálu, evidence materiálu 

• Štábní stan – koordinace dobrovolníků, kteří se hlásili na pomocné práce, evidence potřeb 

dobrovolníků v zasažených obcích, vysílání dobrovolníků do zasažených obcí 
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Název Počet ks/bal.

Desinfekční prostředky:

Savo 1L 174

Savo 2L 14

Savo 5L 130

Savo malé 64

Savo - Ubrousky 108

Dezinfekce 34

Úklidové prosředky:

Písek 119

Jar 5L 7

Jar (Do 2L) 106

Wc čistič 11

Prací prostředky 44

Saponát 82

Hadr malý 59

Hadr velký 1146

Gumové rukavice (pár) 923

Pracovní rukavice (pár) 140

Kbelíky 42

Kartáče na nádobí 4

Houbové útěrky 57

Houbičky 181

Lopatka 2

Solvina 14

Drátěnky 43

Pytle 487

Úklidové prosředky-technické:

Lopaty 10

Košťata 49

Smetáky 13

Kartáče 7

Souprava (Lopatka + smetáček) 11

Kosmetické prostředky:

Zubní pasta 1196

Kartáček na zuby 52

Toaletní papír 33

Kapesníčky 5

Krém na ruce 39

Mýdlo 106

Ložní prádlo:

Deky 107

Povlečení 79

Ručníky 90

Útěrky (Látkové) 17

Útěrky (Papírové) 11

Karimatky 8

Prostěradla 18

Polštář 28

Spací pytel 9

Kelímky 2305

Lžičky 30

Talíře a tácky (plast) 36

Talíře a tácky (papír) 791

Hrnky - Keramika 4

Příbor 578

Ostatní:

Kolíčky 21

Vlhčené ubrousky 200

Holinky 16

Oblečení                                                                            72+4xTaška

Rýč 1

Kosmetické prostředky:

Zubní pasta 1196

Kartáček na zuby 52

Toaletní papír 61

Kapesníčky 5

Krém na ruce 39

Mýdlo 106

Mix:

Na podlahy 6

Vložky 140

Krmivo-Kočky 1

Pleny 223

Solvena 2

Mop + přís. 1

Pastičky 4

Ústní voda 1

Repelent 5

Nádobí 3

Žínky 2

Matrace 2

Kartáč 5

Polovina přijatého materiálu odjela do ČČK Teplice - pro potřeby Ústeckého kraje

odvezl pan Kobík z Liberece

Polovina přijatého materiálu odjela do ČČK Mělník - pro potřeby Středočeského kraje

odvezli SDH Maršovice

Kateřina Havlová, dne 8. 6. 2013

Soupis povodňové sbírky ČČK Jablonec nad Nisou pořádané 

od 4.6. 2013 do 7. 6. 2013

Použití materiálu:

Název Počet ks/bal.

Desinfekční prostředky:

Savo 1L 174

Savo 2L 14

Savo 5L 130

Savo malé 64

Savo - Ubrousky 108

Dezinfekce 34

Úklidové prosředky:

Písek 119

Jar 5L 7

Jar (Do 2L) 106

Wc čistič 11

Prací prostředky 44

Saponát 82

Hadr malý 59

Hadr velký 1146

Gumové rukavice (pár) 923

Pracovní rukavice (pár) 140

Kbelíky 42

Kartáče na nádobí 4

Houbové útěrky 57

Houbičky 181

Lopatka 2

Solvina 14

Drátěnky 43

Pytle 487

Úklidové prosředky-technické:

Lopaty 10

Košťata 49

Smetáky 13

Kartáče 7

Souprava (Lopatka + smetáček) 11

Kosmetické prostředky:

Zubní pasta 1196

Kartáček na zuby 52

Toaletní papír 33

Kapesníčky 5

Krém na ruce 39

Mýdlo 106

Ložní prádlo:

Deky 107

Povlečení 79

Ručníky 90

Útěrky (Látkové) 17

Útěrky (Papírové) 11

Karimatky 8

Prostěradla 18

Polštář 28

Spací pytel 9

Kelímky 2305

Lžičky 30

Talíře a tácky (plast) 36

Talíře a tácky (papír) 791

Hrnky - Keramika 4

Příbor 578

Ostatní:

Kolíčky 21

Vlhčené ubrousky 200

Holinky 16

Oblečení                                                                            72+4xTaška

Rýč 1

Kosmetické prostředky:

Zubní pasta 1196

Kartáček na zuby 52

Toaletní papír 61

Kapesníčky 5

Krém na ruce 39

Mýdlo 106

Mix:

Na podlahy 6

Vložky 140

Krmivo-Kočky 1

Pleny 223

Solvena 2

Mop + přís. 1

Pastičky 4

Ústní voda 1

Repelent 5

Nádobí 3

Žínky 2

Matrace 2

Kartáč 5

Polovina přijatého materiálu odjela do ČČK Teplice - pro potřeby Ústeckého kraje

odvezl pan Kobík z Liberece

Polovina přijatého materiálu odjela do ČČK Mělník - pro potřeby Středočeského kraje

odvezli SDH Maršovice

Kateřina Havlová, dne 8. 6. 2013

Soupis povodňové sbírky ČČK Jablonec nad Nisou pořádané 

od 4.6. 2013 do 7. 6. 2013

Použití materiálu:

- hlavní koordinace humanitárního skladu, koordinace humanitární pomoci od dárců, koordinace 

humanitární pomoci do zasažených obcí 

- jako zástup pak, hlavní koordinátor ve štábním stanu 

• První psychická pomoc – poskytování první psychické pomoci lidem v zasažených oblastech, 

poskytování této pomoci probíhalo u některých osob i více dnů 

• První pomoc – poskytování ošetření lidem v zasažených oblastech (ošetření drobných zranění a 

oděrek, poskytnutí zdravotnického materiálu) 

• Zjišťování potřeb – zjišťování aktuálních potřeb u osob zasažených povodní (potřeby jak materiální, 

tak dobrovolnické, zdravotnické…) 

• Průzkum zasažených studní – zjišťování počtu zaplavených studní, jak na užitkovou vodu, tak i na 

pitnou 

• Telefonování – obvolávání veškerých dárců, kteří by mohli jakkoliv pomoci (hlavně materiálně)  
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PRŮŘEZ AKCEMI 2013  

Projekt ESF „V proudu života s tlukoucím srdcem“ 

V roce 2013 dále probíhaly stáže našich lektorů u ZZS, v rámci vzdělávání 

prošli lektoři kurzem první psychické pomoci a poté si veškeré své znalosti a 

dovednosti měli možnost vyzkoušet při ostrém nasazení při povodních 

v červnu 2013 a to na Mělnicku. 

Po náročném období povodní se tým vrátil ke své práci, tým v čele s 

maskérem připravil a nafotil maskovaná poranění, které si lektoři ke svým 

materiálům vybrali. Vláďa Havel také dokresloval obrázky, které doplňovaly 

a dokreslovaly připravované materiály. Metodik Lukáš vše přečetl a dal 

materiálům spolu s Lenkou vizi jednotné identity a poté tým vše spojil do 

jedné příručky. Chybělo jen započíst s pilotážními kurzy, bohužel vyjma městské policie již nebyl 

čas realizovat cokoliv v závěru roku.  

Projekt realizovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR během druhého roku 

přinesl spoustu zajímavých situací a jeho realizace dále prohlubuje spojení všech složek IZS, 

spolupráci a hlavně důvěru, která plyne z toho, že se lidé mezi sebou vzájemně poznávají. 

Katka Havlová, manažerka projektu  

Novoroční setkání dobrovolníků 2013 

Čestnými hosty druhého ročníku byli PhDr. Jiří Tošner, 

předseda sdružení Hestia, publicista a sociolog, průkopník 

dobrovolnictví v ČR a viceprezidentka Českého červeného 

kříže JUDr. Jana  Lexová, letitá členka Červeného kříže.  

Záštitu nad touto akcí převzal primátor města Jablonec nad 

Nisou, ing. Petr Beitl a pozvání přijak radní Libereckého 

kraje Mgr. Petr Tulpa. A Jaká byla náplň setkání. Ohlédnutí 

za rokem 2012 – Evropským rokem dobrovolnictví, 

představení různých organizací Jablonecka, tanečkem přišly dobrovolníkům poděkovat děti z DDM 

Mozaika Železný Brod a lahodu pro ušní bubínky přineslo první veřejné vystoupení Jabloneckého 

Gospelu. 

Na začátku přítomné uvítala chlebem a solí jedna z mladých dobrovolnic ČČK. 

Katka Havlová 

Mezinárodní konference „Krev nezná hranice“ 

V projektu realizovaném v rámci příhraniční spolupráce proběhlo volné pokračování 

velmi úspěšné konference z roku 2010 „Cesta krve“. Ta letošní konference byla ve 

spolupráci s Polskými partnery a byla zaměřena pro mladé lidi o dárcovství v Čechách, 

v Polsku. V čem jsme stejní a v co naše transfuzní oddělení rozděluje. Vystoupili 

odborníci z Čech i z Polska, své zážitky sdělili mnohonásobní dárci, ale i ti začínající. 

Celkově na konferenci přijelo přes 200 účastníků z Čech i Polska. 
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Katka Havlová 

Uber plyn, přidej rozum!  

První ročník akce, kterou jsme připravili hlavně pro 

děti ze základních škol Jablonecka. 

Věnováno bezpečnosti v dopravě, nejen pro lidi, ale i pro 

zvířátka. První ročník s ČČK Jablonec realizovali DDM Vikýř, 

útulek Dášeňka, Policie ČR, Městská policie Jablonec nad 

Nisou, dobrovolní hasiči Paseky, Krajský úřad – bezpečnost 

v dopravě, VZP, náměstí ozvučil tóny krásných zvučných 

melodií Pavel Hloužek. 

Celá akce trvala od 8:OO do 13. OO a účastnilo se jí cca 250 dětí. 

Katka Havlová 

Běh naděje, STOP den Zásada 

Jeden z podzimních víkendů patřil dvěma velmi zajímavým 

akcím. V Albrechticích jsme se účastnili aktivně běhu naděje, 

což je tradiční akce navazující na běh Teryho Foxe. 

Charitativní akce jejíž výtěžek jde vždy na určenou věc 

spojenou s léčbou rakoviny. Výtěžek roku 2013 šel na 

výzkum a vývoj léků. 

Odpoledne jsme se přemístili do Zásady na den IZS pod 

názvem STOP DEN Zásada. Odpoledne plné dětí a různých 

ukázek práce policie, psovodů, zásahové jednotky a vrcholem 

bylo číslo, kde našimi maskéry namaskovaní figuranti uloženi 

do vraků, které imitovaly dopravní nehodu, byli zachráněni 

profesionálními hasiči a předáni do péče záchranné služby. 

Komentování zásahu dostala na starost Katka Havlová z ČČK. 

Závěrem hasiči opuštěné vraky zapálili a poté před zraky 

diváků uhasili. 

Katka Havlová 

Dobývání ztraceného záchranáře,  0.ročník 

Tuto akci připravili společně lidé z VZS a ČČK Jablonec. Základem byla trať okolo přehrady, na níž 

byly rozložené úkoly, které se nezaměřovaly jen na první pomoc, ale 

rovněž na důvtip, fyzičku, dovednost, paměť a také na stres. Během trati 

museli soutěžící prusíkovat na strom, naplnit si lékárničku tím, co si 

vyberou v časovém limitu, vypočítat příklad, jehož výsledek si musí 

zapamatovat, zachránit tonoucího, vylovit 

utopeného a najít vyděšeného. Ošetřit zraněné a 

vyřešit  

a ošetřit rituální vraždy a sebevraždu, deaktivovat bombu a poté 

vyběhnout dlouhé schody  

a z resuscitovat zkolabovaného člověka. V závěru cesty čekaly ještě otázky 

všeobecných znalostí z edice Zlaté Česko. 
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Hezké sobotní odpoledne mělo být zakončeno večerní veselicí, ale vzhledem 

k nízké účasti nakonec všichni spořádali připravenou svačinku, dali si pivo  

Konrád, které jsme na akci dostali a unavení a spokojení všichni odešli. Příští 

ročník budeme připravovat řádně a bude připraven i pro složky IZS. 

Anička Bímová a Katka Havlová 

Benefiční galavečer pro dárce ČČK 

Historicky první večer v Jablonci, který byl věnovaný dárcům. 

Tento vzácný večer byl poděkováním 

bezpříspěvkovým dárcům krve, kteří 

společnosti darují to nejcennější, co mají, svoji 

krev a krevní deriváty. Také byl poděkováním 

pro dárce ČČK, kteří jsou mecenáši a podporují činnost ČČK v Jablonci 

nad Nisou, třeba i zakoupením dárcovských vstupenek na tento večer a 

do třetice byl tento večer pohlazením naším dobrovolníkům, kteří se celý 

rok věnují práci s dětmi, akcím ČČK a v případě potřeby i činnosti spojené s nenadálými živelnými 

událostmi. V poslední řadě byla na tomto večeru oficiálně představena veřejná sbírka ČČK na 

vybudování HUMANITÁRNÍHO 

STANOVIŠTĚ ČČK JABLONEC NAD 

NISOU, což je projekt, který má pomoci 

vybavit jednotku dobrovolníků 

zdravotnickým a humanitárním materiálem, 

který využívá při své činnosti – př. pomoc 

při povodních a jiných mimořádných 

událostech. 

Pozvání přijali: primátor města Jablonec n. 

N. Ing. Petr Beitl; radní libereckého kraje Mgr. 

Petr Tulpa; statutární náměstkyně libereckého 

kraje Bc. Zuzana Kocumová; ředitel HZS ÚO Jablonec nad Nisou plk. ing. Petr Bartoň, vedoucí ÚO 

PČR Jablonec nad Nisou, plk. Mgr. Bc. Petr Šikola; předsedkyně ODR Bc. Petra Hybnerová 

Večerem provázeli krásně, decentně a elegantně prováděl večerem Jan Čenský, po půlnoci Petr 

Salava převzal žezlo a stal se diskžokejem Oldies party a provedl přítomné  filmovou soutěž, 

hudební průvod večerem zajistila skupina Universal Bohemia Band Luďka Seidla a World Roxette 

tribute band. O půlnoční překvapení se zasadil známý mág a 

iluzionista Magic Alex. 

Generální partner akce byla společnost ČEZ, hlavní 

partner  SČVAK a Baumit Jablonec nad Nisou, 

mediálním partnerem rádio Contakt  Liberec a 

Jablonecký deník. Akci podpořila Hospodářská 

komora ČR. Výtěžek z akce byl cca 100 000 Kč. 

Katka Havlová 
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AMOS 2013, Společně nejen na jevišti, Česko zpívá koledy, 

Vánoční dílničky v Eurocentru 

Drobné akce, jejichž jsme byli účastníky. Představujeme 

kolemjdoucím resuscitaci člověka, seznamujeme zájemce 

s dárcovstvím krve a samozřejmě představujeme celou škálu naší 

činnosti.  

V roce 2013 jsme mimo 

jiné slavili 150 let od 

vzniku hnutí Červeného kříže a tak jsme si připravili 

sérii vystoupení s krátkým filmem o celé historii, o 

Ženevských úmluvách a o velkých událostech, kter é 

v našich dějinách donutili lidi přemýšlet o dodržování 

určitých pravidel. 

O vánocích jsme pro změnu hodili první pomoc za hlavu 

a užili si dílničky pro šikovné prstíčky a jak jinak než 

v kostýmech andělů, vždyť přece andělé jsme …. 

Rok zakončili dobrovolníci připojením ke krásné akci ..Česko zpívá koledy“ my z OS ČČK Jablonec 

jsme si zazpívali s Jirkou Votočkem a Jiřím Krytinářem 

v obchodním centru Rýnovka 

Katka Havlová 

 

 

DÁRCOVSTVÍ KRVE 2013 
Počet nově registrovaných dárců z okresu Jablonec nad Nisou v roce 2013 byl 74. 

Oceňování dárců krve opět probíhalo v reprezentativních prostorech kaple Jablonecké nemocnice 

pro stříbrné a bronzové dárce, kterých bylo: stříbrných 41 a 

bronzových 95.  

Zlatí dárci a nositelé křížů III. třídy si svá ocenění přebírali 

v obřadní síni Jabloneckého magistrátu z rukou primátora města 

Ing. Petra Beitla. Zlatých dárců bylo 46 a křížů III. třídy 15. 

V rámci propagace dárcovství proběhla v březnu mezinárodní 

konference pro žáky a studenty středních a vysokých škol 

z Jablonecka  a kraje Jelení Góra, v listopadu jsme pak završili 

program pořádáním Benefičního galavečera ČČK Jablonec nad Nisou. 

Při realizaci všech akcí děkujeme za podporu městu Jablonec nad Nisou a EUROCENTRU Jablonec 

nad Nisou. 
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 CELKEM číslo účtu
 HLAVNÍ 

ČINNOST 
číslo účtu

 

HOSPODÁŘSK

Á ČINNOST 

osobní náklady 1 228 200      953 052          271 148     

mzdy zaměstnanci 216 000          521 64 800             521 151 200      

mzdy DPČ - projekt 648 000          521 648 000           -                   

mzdy DPP 20 000            521 6 000               521 14 000        

zdravotní pojištění 77 760            524 54 432             524 23 328        

sociální pojištění 224 640          524 168 480           524 56 160        

zákonné sociální náklady 33 000            527 9 900               527 23 100        

ostatní sociální náklady 2 400               528 720                   528 1 680          

Ostatní daně a poplatky 2 400               538 720                   538 1 680          

Ostatní sociální pojištění 4 000               525 1 200               525 2 800          

provozní náklady 143 000          66 300             76 700        

nájem 8 400               518 5 040               518 3 360          

energie 46 800            502 28 080             502 18 720        

telefon 18 000            518 10 800             518 7 200          

internet 4 800               518 2 880               518 1 920          

PHM+ oleje 30 000            501 9 000               501 21 000        

autonáklady ostatní 30 000            511 9 000               511 21 000        

pojištění dobrovolníků 5 000               549 1 500               549 3 500          

-                        -                   

ostatní nákup služeb 177 800          176 300          1 500          

poštovné 5 000               518 3 500               518 1 500          

ubytování+ strava 100 800          518 100 800           518 -                   

občerstvení akce 12 000            518 12 000             518 -                   

vzdělávání dobrovolníků 60 000            518 60 000             518 -                   

poplatky, cvičení 5 000               549 5 000               549 -                   

účetnictví 40 000            518 20 000             518 20 000        

pronájmy  (místností) 5 000               518 1 500               518

3 500          

spotřeba materiálu 81 000            73 400             7 600          

maskovací materiál 15 000            501 10 500             501 4 500          

zdravotnický materiál 6 000               501 5 400               501 600              

kancelářský materiál 5 000               501 4 500               501 500              

tonery, baterie, IT 20 000            501 18 000             501 2 000          

nákup dárků+ hodnocení 35 000            501 35 000             501 -                   

Nákup zařízení 19 500            7 600               11 900        

výpočetní technika+programy 3 500               501 2 100               501 1 400          

l iteratura 1 000               501 1 000               501 -                   

zdravotnické přístroje 5 000               501 1 500               501 3 500          

nábytek -                        -                   

ostatní 10 000            3 000               7 000          

Ostatní 44 600            44 600             -                   

půjčky - splácení 42 000            379 42 000             -                   

ostatní -                        -                   

odvod členských příspěvků 2 600               581 2 600               

1 694 100      1 321 252      368 848     

VÝDAJE

celkové náklady

ROZPOČET  OBLASTNÍHO SPOLKU JABLONEC NAD NISOU 2013

EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Rozpočet 2013 
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školení 193 000          -                        193 000     

100x250 AŠ 25 000            602 25 000        

110x400 ŽŽU 44 000            602 44 000        

20x800 ZNZZ 16 000            602 16 000        

20x2000 ZZA 40 000            602 40 000        

400x150 FIRMY 60 000            602 60 000        

400x20 školy + školky 8 000               602 8 000          

Dozory a  akce 162 500          -                        162 500     

200hx150 ZDRAVOTNICKÉ DOZORY 37 500            602 37 500        

odhad AKCE 10 000            602 10 000        

10x1600 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 16 000            602 16 000        

10x400 KMZ 4 000               602 4 000          

20x2200 OSS 44 000            602 44 000        

20x2500 REKONDICE 50 000            602 50 000        

Ostatní příjmy 1 000               602 1 000          

Granty a nadace 1 342 380      1 277 380       65 000        

ČČK PRAHA 60 000            681 60 000             -                   

LIBERECKÝ KRAJ 70 000            691 70 000             -                   

MĚSTO JABLONEC 60 000            691 60 000             -                   

OSTATNÍ GRANTY 50 000            691 50 000             -                   

SPONZORSKÉ DARY 35 000            681 20 000             15 000        

Nemocnice Liberec 50 000            602 50 000        

Evropské granty (ESF) 1 001 880       691 1 001 880       -                   

příjmy ze spolkové činnosti 15 500            684 15 500             -                   

1 697 880     1 277 380      420 500    

3 780         43 872 -      51 652   

PŘÍJMY

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Celkové příjmy

Rozvaha 2013 
Rozvaha         Strana 1 

Oblastní spolek Českého 
červeného kříže 

IČ: 00426083   Rok: 2013 Dne: 
29.09.201
4 

Tisk vybraných záznamů 

                            

Číslo účtu     Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový 

 Název účtu    stav období MD období D rozdíl stav 

                            

                            

Aktiva            

              

022 Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

73398,60 301799,04 0,00 301799,04 375197,64 

082 Oprávky  k samost. movitým 
věcem a souborům movitých věcí 

-73398,60 0,00 301799,04 -
301799,04 

-
375197,64 

211 Pokladna     4423,00 1006686,00 985906,00 20780,00 25203,00 

213 Ceniny     0,00 20998,00 20998,00 0,00 0,00 

221 Účty v 
bankách 

   598678,62 2956340,14 2927021,04 29319,10 627997,72 

261 Peníze na 
cestě 

   0,00 1748779,00 1748779,00 0,00 0,00 

311 Odběratelé    9325,00 615580,00 581925,00 33655,00 42980,00 

314 Poskytnuté provozní zálohy a 
zálohy na zásoby 

49560,00 60445,60 62879,60 -2434,00 47126,00 

335 Pohledávky za 
zaměstnanci 

 -27000,00 34749,00 7209,00 27540,00 540,00 

378 Jiné 
pohledávky 

   0,00 800,00 0,00 800,00 800,00 

381 Náklady příštích 
období 

  5720,00 8736,60 5720,00 3016,60 8736,60 

388 Dohadné účty 
aktivní 

  211394,12 228650,61 210056,00 18594,61 229988,73 

395 Vnitřní 
zúčtování 

      0,00 16672,50 16672,50 0,00 0,00 

                            

  Aktiva 
celkem 

      852100,74 7000236,49 6868965,18 131271,31 983372,05 
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Pasiva            

              

321 Dodavatelé    19404,00 663995,93 648814,74 -15181,19 4222,81 

324 Přijaté 
zálohy 

   3161,88 97711,50 94273,12 -3438,38 -276,50 

331 Zaměstnanci    52385,00 971094,00 958798,00 -12296,00 40089,00 

333 Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům 

 0,00 44500,00 66658,00 22158,00 22158,00 

336 Zúčtování s institucemi sociál. 
zabezpečení a zdravot. pojištění 

26919,00 374367,00 369454,00 -4913,00 22006,00 

342 Ostatní 
přímé daně 

   9574,00 125783,00 123447,00 -2336,00 7238,00 

345 Ostatní daně a 
poplatky 

  200,00 12274,00 12674,00 400,00 600,00 

346 Nároky na dotace a ost. zúčt. se 
státním rozpočtem 

588065,00 1599,64 1599,64 0,00 588065,00 

348 Nároky na dotace a ost. zúčt. s 
rozpočtem územních celků 

0,00 90128,31 90128,31 0,00 0,00 

379 Jiné závazky    831,00 74319,29 83070,29 8751,00 9582,00 

389 Dohadné účty 
pasivní 

  53784,00 53784,00 52726,00 -1058,00 52726,00 

901 Vlastní jmění    39835,94 0,00 0,00 0,00 39835,94 

911 Fondy     0,00 0,00 46270,00 46270,00 46270,00 

931 Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 

73801,49 73801,49 0,00 -73801,49 0,00 

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let 

-125860,57 0,00 73801,49 73801,49 -52059,08 

961 Hospodářský výsledek 
2013 

 0,00    134914,88 134914,88 134914,88 

959 Ostatní dlouhodobé 
závazky 

  110000,00 42000,00 0,00 -42000,00 68000,00 

                            

  Pasiva 
celkem 

      852100,74 2625358,16 2756629,47 -
131271,31 

983372,05 
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Město Jablonec PT 2013 8 000,00 Kč            

Město Jablonec HMZ 2013 6 000,00 Kč            

Město Jablonec OSS2013 5 000,00 Kč            

Město Jablonec ČERTI 2013 4 000,00 Kč            

Nadace pro Radost OSS2013 -  Kč                      

Město Jablonec DM - volný čas 15 000,00 Kč         

Město Jablonec DM - výuka PP 15 000,00 Kč         

Město Jablonec BDK 15 000,00 Kč         

Nadacec Preciosa HJ + ZT 15 000,00 Kč         

Město Jablonec oprava auta 18 000,00 Kč         

SVS Benefice 20 000,00 Kč         

Lesy ČR Děti a mládež 30 000,00 Kč         

KU Liberec 4.1 školství 24 000,00 Kč         

KU Liberec 3.2 zdravotnictví 25 300,00 Kč         

KU Liberec kancelář hejtmana 15 000,00 Kč         

KU Liberec kancelář hejtmana 10 000,00 Kč         

ČEZ Benefice 80 000,00 Kč         

SČVAK Benefice 50 000,00 Kč         

Baumit Jablonec Benefice 50 000,00 Kč         

405 300,00 Kč       

Grantové podpory 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
Naše poděkování patří všem, kteří finančně podpořili naši činnost. S velkou pokorou děkujeme, 

jsme si vědomi, že ekonomická situace v ČR i ve světě není stabilní a neustále kolísá. Je proto velmi 

vzácné, že i v této době někteří myslí na ostatní a podpoří činnost organizace, která je nezisková a 

bez podpory zanikne.  
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VÝČET ZÁKLADNÍCH AKCÍ 2013 
LEDEN 

datum den název akce od do místo konání druh akce 
počet 

účastníků 

3.1.2013 čtvrtek Den otevřených dveří ČČK 8:00 18:00 UČEBNA ČČK  Veřejná   53 osob  

7.1.2013 pondělí Návštěva ČK Wroclaw 8:00 16:00 Červený kříž Wroclaw  Jednání    

11.1.2013 pátek Novoroční schůzka dobrovolníků 14:00 16:00 
velký sál Spolkového 

domu 
 Veřejná   39 osob  

21.1.2013 pondělí Oblastní výkonná rada 16:00   KANCELÁŘ ČČK  Jednání    

30.1.2013 středa Přednáška pro svaz důchodců 14:00 15:00 
velký sál Spolkového 

domu 
 Zadáno    

ÚNOR  

datum den název akce od do místo konání druh akce   

1.2.2013 pátek Schůzka dobrovolníků - zdr. dozory 17:00 18:30 UČEBNA ČČK  Dobrovolníci    

7.2.2013 čtvrtek Senioři - Kuželky 10:00 12:00 klub Ornela  kub seniorů   20 osob  

12.2.2013 úterý Jablonecký masopust 16:00 18:00 ulice Jablonce  Veřejná   30 osob  

14.2.2013 čtvrtek Přednáška - Senioři 15:30 17:00 Malý sál SDJ  Veřejná   33 osob   

15.2.2013 pátek Schůzka místní skupiny OS ČČK 19:00 21:00 cvičebna SDJ  členové ČČK    

19.2.2013 úterý Beseda - Bylinky v naší zahradě 13:00 15:00 Malý sál SDJ  Veřejná   22 osob  

20.2.2013 středa 
Oblastní výkonná rada - Výroční 

schůze 
16:00 18:00 KANCELÁŘ ČČK  Jednání    

26.2.2013 úterý Beseda - Dárci Krve 19:00 21:00 DDM Skálová  Veřejná   40 osob  

27.2.2013 středa předávání bronzových medailí 16:00 17:00 
Kaple jablonecké 

nemocnice 
 Pro zvané   11 osob  

BŘEZEN 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

13.3.2013 středa předávání zlatých+ stříbrných medailí 16:00 17:00 obřadní síň radnice JBC  Veřejná   22 osob  

18.3.2012 pondělí Oblastní výkonná rada  16:00 18:00 KANCELÁŘ ČČK  Jednání    

20.3.2013 středa Valné shromáždění OS ČČK - volební 16:30 18:00 cvičebna SDJ  členové ČČK    

25.3.2013 pondělí konference Krev nezná hranice 9:00 14:00 Eurocentrum  Veřejná   207 osob  

    

DUBEN 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

15.4.2013 pondělí Uber plyn, přidej rozum 9:00 16.00 Náměstí  děti ZŠ   200 osob  

18.4.2013 středa 
TC - nácvik rojnice a plošného 

vyhledávání 
9:00 15:00 Besedice - Kalich 

 pátrací 
cvičení  

 150 osob  

23.4 až 
26.4.2013 

ÚT - PÁ Týden bezpečnosti 9:00 14:00 DDH  děti ZŠ   495 osob  

       
  

KVĚTEN 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

7.5.2013 úterý Hlídky mladých zdravotníků - soutěž 6:00 15:00 HZS Jablonec nad Nisou  děti ZŠ   150 osob  

22.5.2013 středa předávání bronzových medailí 16:00 17:00 
Kaple jablonecké 

nemocnice 
 Pro zvané   9 osob  

       
  

ČERVEN 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

12.6.2013 středa 
předávání zlatých křížů + zlatých 

medailí 
16:00 17:00 obřadní síň radnice JBC  Veřejná   17 osob  

14.6. - 
23.6.2013 

pá/ne Ozdravný pobyt pro děti - Španělsko 

 
 
 
 
  

  Loret De Mar  přihlášení   42 osob  

ČERVENEC 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

7.7 - 13. 
7.2013 

ne/so Tábor "pod vrtulí" zrušeno 
Jindřichovice pod 

Smrkem 
 přihlášení  
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22.6 - 26.7. 
2013 

po/pá Příměstský tábor 1.     Jablonec n.N.  přihlášení   15 osob  

SRPEN 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

2.8.2013 pátek Tábor Jindřichovice 8:00 15:30 
Jindřichovice pod 

Smrkem 
na vyžádání   

5. - 9.8.2013 po/pá Příměstský tábor 2.     Jablonec n.N.  přihlášení   9 osob  

ZÁŘÍ 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

4.9.2013 středa předávání zlatých+ stříbrných medailí 16:00 17:00 obřadní síň radnice JBC  Veřejná   14 osob  

13.9.2013 pátek schůzka dobrovolníků 17:00 19:00 učebna ČČK Dobrovolníci 25 osob 

14.9.2013 sobota Běh naděje 9:00 12:00 Jiřetín pod Bukovou Veřejná 500 osob 

14.9.2013 sobota Den IZS Zásada 13:00 17:00 Zásada Veřejná 1000 osob 

24.9.2013 úterý TC Věznice Rýnovice 7:00 13:00 Věznice Rýnovice 
Human. 

Jednotka 
150 osob 

25.9.2013 středa přednáška neurazové stavy 15:30 16:30 velký sál SDJ klib seniorů 60 osob 

20.-
22.09.2013 

pá/ne Popovodnové setkání / cvičení     Český Ráj 
Human. 

Jednotka 
55 osob 

ŘÍJEN 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

3.10.2013 čtvrtek Den s PČR  8:00 12:30 areál břízky  děti ZŠ   100 osob  

4.10.2013 pátek Euroregion Amos 7:00 17:30 Eurocentrum  Veřejná   1500 osob  

8.10.2013 úterý Dopravně bezpečnostní akce s PČR 9:00 11:00 silnice Jablonecka  Veřejná   25 osob  

15.10.2013 úterý záchranáři Kateřinky - praxe 9:00 13:30 Bedřichov 
 pro SŠ 

záchranáři  
 20 osob  

19.10.2013 sobota Dobývání ztaceného záchranáře 14:00 20:00 
Přehrada, město - 

soutěž 
 Veřejná   15 osob  

23.10.2013 středa předávání bronzových medailí 16:00 17:00 
Kaple jablonecké 

nemocnice 
 Pro zvané   15 osob  

25.-30. 
10.2013 

pá/st Oblastní studijní středisko     
Penzion Centrum - 

Bedřichov 
 Přihlášení   20 osob  

LISTOPAD 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

23.11.2013 pátek Benefiční galavečer dárců ČČK     Eurocentrum  veřejná   150 osob  

PROSINEC 

datum den název akce od do místo konání druh akce   

1.12.2013 neděle Vánoční dílnička - s DDM Vikýř 9:00 16:00 Eurocentrum  Veřejná   500 osob  

4.12.2013 středa Předávání zlatých a stříbrných medailí 16:00 17:00 obřadní síň radnice JBC  Pro zvané   7 osob  

9.12.2013 pondělí Schůze poradního sboru  14:00 15:00 Věznice Rýnovice  jednání    

 

 

 


