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ÚVOD 

Vznik a poslání  ČČK 

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. 

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. 

 

ČČK podle tohoto zákona plní zejména tyto úkoly: 

1. působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské 

zdravotnické služby; 

2. působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a 

poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných 

mimořádných událostí; 

3. poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další 

humanitární služby; 

4. šíří znalost Ženevských úmluv.  

 

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený 

kříž uznán 26. 8. 1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného 

kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25. 10. 1993. 

Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své 

předchůdce:  

a) "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", 

který byl založen 5. září 1868  

b) Československý červený kříž, který byl založen  

6. února 1919. 

 

Český červený kříž, jako samostatná organizace, byl 

po rozdělení ČSČK registrován Ministerstvem vnitra ČR 

dne 10. 6. 1993 pod čj. VS/1-20998/93-R 
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V roce 2013 přejí zhmotněné sny, splněná přání, zdraví, štěstí, pohodu, 

pokoru a odhodlání členové, dobrovolníci OS ČČK Jablonec nad Nisou 

 

 

 

 

Úvodní slovo ředitelky 

Vážení přátelé, milí čtenáři, 

po roce pilné práce opět rekapitulujeme, co jsme všechno udělali, co se nám povedlo a na 

čem budeme muset ještě pracovat. Každé ohlédnutí je těžké, už právě proto, že se 

snažíme objektivně hodnotit svou vlastní práci a to není jednoduché. 

Jako první bych začala poděkováním. Dobrovolníci, kteří na Červeném kříži pracují, si 

zaslouží více než poděkování. Opravdu říci jen děkuji, nestačí. Tmel každé společnosti jsou 

lidé, kteří svůj čas věnují ostatním. Slova jako lidskost, přátelství, empatie nejsou 

prázdnými pojmy, jsou právě tou sounáležitostí, která dělá náš svět lepším.  



Další, kdo si zaslouží naše obrovské díky je město Jablonec nad Nisou a Krajský úřad 

v Liberci. Právě podpora těchto subjektů nám pomáhá realizovat naše projekty. 

Dobrovolníci mohou pomáhat a mohou měnit svět k lepšímu, ale potřebují k tomu pevné 

zázemí a tím nám je právě opora našeho města a kraje. Zastupitelům a vedení tak patří 

díky za podporu, které si vážíme. 

A k té rekapitulaci. Loňský rok byl pro nás přelomovým. Od ledna jsme zahájili 

realizaci velkého projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, 

který je určený pro nezdravotnické složky IZS. Formou pracovních workshopů jsme 

definovali potřeby cílových skupin a do realizace se zapojila nejen Policie ČR, ale i městská 

policie Jablonec nad Nisou, Tanvald, Vězeňská služba Rýnovice, Hasičský záchranný sbor, 

územní odbor Jablonec nad Nisou. Byla nám umožněna stáž na záchranné službě, což 

bylo pro nás nejen velmi emotivní, ale i poučné. Zapojili jsme se k posádkám RZS a během 

12ti hodinové směny vyjížděli k případům s posádkou. Co se týká stáží, prošli jsme i stáží 

právě u HZS, kde jsme měli možnost také ve zkrácené 12ti hodinové směně okusit „jeden 

běžný den hasičů“. Za svoji osobu mohu říci, že k práci těchto záchranných složek mám 

ještě větší úctu a respekt, než jsem měla před rokem.  

Jedním z okamžiků, kdy jsme měli pocit, že tento svět je úžasný a jediné, co člověk 

musí udělat, aby dostal pomoc, kterou potřebuje, je o ni požádat, byl jarní den, kdy nám 

firma Hartman-Rico darovala 2000ks autolékárniček pro soutěže a výuku PP dětí, mládeže 

a nezdravotnických složek IZS. Během roku jsme také vyjeli na několikadenní cvičení do 

Ralska, účastnili se cvičení HZS v areálu firmy AKT, zahájili úzkou spolupráci při realizaci 

zdravotnických dozorů na zimním stadionu při hokejových zápasech dětí a mládeže, opět 

realizovali dopravně-bezpečnostní akce s PČR. 

V roce 2013 nás čeká několik velkých akcí, jako například mezinárodní konference 

Krev nezná hranice, dopravně – bezpečnostní akce Uber plyn – přidej rozum, Galavečer 

pro dárce a spousta dalších. Také nás čekají jednání o naší budoucnosti.  Naším největším 

úkolem je vnést do našeho oblastního spolku ČČK základní pilíř financování, základní 

stavební kámen naší činnosti.  

A co přát OS ČČK do roku 2013? Rok 2013 je také rokem oslav, hnutí Červeného 

kříže a červeného půlměsíce slaví celosvětově 150let a to si myslím je věk požehnaný. 

Oslavenci, alespoň tedy tady u nás přeji z celého svého srdce spoustu dobrovolníků, kteří 

budou žít Červeným křížem, nápady, vize a schopné realizátory, protože vize bez síly 

odhodlání je pouhým snem, chimérou, která zmizí s prvním ranním paprskem. 
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Oblastní spolek  ČČK Jablonec nad Nisou 
(Úřad OS ČČK ) a jeho orgány : 

Valné shromáždění OS ČČK, Oblastní výkonná 
rada, oblastní dozorčí rada,  

Delegát pro národní shromáždění 

01 Místní skupina ČČK Jablonec n.N. 

ŽELEZNÝ BROD (MS ČČK) 

a jeho orgány: 

Valná hromada, představenstvo, revizoři 

02 Místní skupina ČČK Jablonec n.N. 

HRUBÁ HORKA (MS ČČK) 

a jeho orgány: 

Valná hromada, představenstvo, revizoři 

03 Místní skupina ČČK Jablonec n.N. 

JIRKOV (MS ČČK) 

a jeho orgány: 

Valná hromada, představenstvo, revizoři 

04 Místní skupina ČČK Jablonec n.N. 

JABLONEC 2  (MS ČČK) 

a jeho orgány: 

Valná hromada, představenstvo, revizoři 

05 Místní skupina ČČK Jablonec n.N. 

VRKOSLAVICE (MS ČČK) 

a jeho orgány: 

Valná hromada, představenstvo, revizoři 

06 Místní skupina ČČK Jablonec  n.N.  
a jeho orgány: 

Valná hromada, představenstvo, revizoři 

Oblastní spolek  ČČK (OS ČČK ), dalších 
přes 70 OS v republice a jeho orgány : 

Valné shromáždění OS ČČK, Oblastní výkonná 
rada, oblastní dozorčí rada,  

Delegát pro národní shromáždění 

Organizační struktura hnutí ČČK 

 

Základní údaje Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec n. N. 

Název:  ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec n. N. 

Sídlo OS: E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou  

IČ OS ČČK: 00426083; Číslo registračního listu OS ČČK: 44 

Tel/fax:  483 356 216; GSM 732 542 934 

Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou 

   1933451/0100 provozní účet OS ČČK 

   43-4918890287/0100 projektový účet OS ČČK 

e-mail:  havlova@cck-jablonec.cz ; jablonecnadnisou@cervenykriz.eu  

web:  http:// www.cck-jablonec.cz  

mailto:havlova@cck-jablonec.cz
mailto:jablonecnadnisou@cervenykriz.eu
http://www.cck-jablonec.cz/


LIDSKÉ ZDROJE 

 

Členská základna OS ČČK Jablonec nad Nisou 

1. Členská základna oblastního spolku: 127 

a) počet členů ve věku 6 – 15 let: 2 

b) počet členů ve věku 16 – 40 let: 23 

c) počet členů ve věku 41 – 65 let: 7 

d) počet členů ve věku nad 65 let: 95 

2. Počet aktivních dobrovolníků ČČK: 20 

3. Počet členů humanitární jednotky 25 

4. Počet registrovaných MS ČČK celkem: 6 

5. Počet zaniklých MS ČČK za rok 2012 0 

6. Počet vzniklých MS ČČK za rok 2012 1 

a) MS 06 Jablonec nad Nisou 

 

Orgány oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou 

Oblastní výkonná rada ČČK: 

 Předseda OVR ČČK -  MUDr. Vladimír Poupa 

 Místopředseda OVR ČČK -  JUDr. Fedor Chomča 

 Další členové OVR -  Stanislav Čermák 

  Ludmila Fidlerová 

   Kateřina Havlová 

Člen Shromáždění delegátů ČČK 

  JUDr. Fedor Chomča 

 náhradník  Stanislav Čermák 

Oblastní dozorčí rada OS ČČK 

 Předseda ODR  Taťána Nováková 

 Další členové ODR  Haiblíková Alena 

  Bezdíčková Zdena 

Stanovy ČČK, oddíl B; §31 - §41 upravuje strukturu, povinnosti,  pravomoci  OS ČČK a jejích orgánů. 

 

Odborný orgán Úřadu oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou 

Ředitelka úřadu:  

 Kateřina Havlová 

Asistentka úřadu:  

 Soňa Fiedlerová 



PŘEHLED PROGRAMOVÝCH  ČINNOSTÍ OS ČČK JABLONEC NN 

Bezpříspěvkové dárcovství krve (BDK) 

1. Počet registrovaných dárců – celkem: 2258 

2. Počet nově registrovaných dárců: 135 

3. Oceňování bezpříspěvkových dárců: 

 Bronzová medaile 10 odběrů  55 dárců 

 Stříbrná medaile 20 odběrů  56 dárců 

 Zlatá medaile 40 odběrů    40 dárců 

 Kříž III. Třídy 80 odběrů 11 dárců 

 Kříž II. Třídy  120 odběrů    3 dárci 

 Kříž I. Třídy  160 odběrů 1 dárce 

 

Krev, vzácná tekutina červené barvy. Každý v průběhu života 

potřebuje cca 5x krevní transfuzi a 14x lék z krve vyrobený.  

Jsou nemoci, při kterých jsou pacienti na darované krvi závislí… 

Žijeme v době, kdy se spousta věcí dá nahradit.  

Krev se nahradit nedá. 

Červená tekutina, která rozhoduje, zda člověk bude žít či nikoliv. 

Všem, kteří darují krev bezpříspěvkově, děkujeme.  

Projekt bezpříspěvkového dárcovství je zaměřen hlavně na 

oceňování bezpříspěvkových dárců, hledání nových dárců krve a 

krevních derivátů a na spolupráci s transfúzním oddělením Liberecké nemocnice.  

Pro dárce krve připravujeme několikrát do roka slavnostní předávání medailí MUDr. 

Jánského. V roce 2012 jsme předávali bronzové a stříbrné medaile v kapli Jablonecké nemocnice. 

Zlaté medaile MUDr. Jánského a kříže III. Třídy byly předávány v obřadní síni Jablonecké radnice 

z rukou primátora města ing. Petra Beitla. 

Ve spolupráci s Jabloneckým deníkem probíhá projekt „Krvavé letadlo, aneb ulov si svého 

prvodárce“, jeho účelem je, aby dárci, zkušení dárci našli a doprovodili prvodárce na jeho první 

odběr. Pomohli mu, aby se zorientovali na transfuzním oddělení a nebáli se. Hlavním koordinátorem 

tohoto projektu je Lenka Klimentová, šéfredaktorka Jabloneckého deníku a předsedkyně 06 MS 

Jablonec nad Nisou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝUKA PRVNÍ POMOCI 

1. Výuka první pomoci dospělých 
 

Výuka první pomoci pedagogičtí pracovníci 

1. Počet vyškolených učitelek zdravotnic MŠ:  37 

2. Počet vyškolených učitelek zdravotnic ZŠ: 66 

3. Středoškolští pedagogové  6 

4. Pedagogové volného času - ZUŠ, DDM 17

  

Výuka první pomoci dospělých (bez vzdělávání pedagogů) 

1. Počet osob vyškolených v Základní normě zdravotnických znalostí:  

2. Počet osob vyškolených v normě Zdravotníka zotavovacích akcí: 26 

3. Počet osob doškolených v normě Zdravotníka zotavovacích akcí:  

4. Počet osob vyškolených v používání Automatické externí defibrilace (AED): 26 

5. Školení příslušníků tísňových složek - počet vyškolených osob: 26 

6. Počet osob vyškolených na základě požadavků zaměstnavatelů: 384 

 

Výuka zdravotnické přípravy v autoškolách 

1. Počet uchazečů o ŘP vyškolených ČČK celkem: 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Výuka první pomoci dětí a mládeže 

1. Počet dětí „Doktorů se nebojíme, aneb první pomoc v mateřinkách“ 441  

2. Počet dětí „Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě 1. stupeň“ 336 

3. Počet dětí „Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě 2. stupeň“ 277 

4. Počet dětí „Kroužek mladých zdravotníků“ 32 

5. Počet dětí „Hlídky mladých zdravotníků“ oblastní kolo 

1. Počet zúčastněných Hlídek MZ I. stupně: 10 

2. Počet zúčastněných Hlídek MZ II. stupně: 14 

6. Počet dětí „Hlídky mladých zdravotníků“ krajské kolo 

1. Počet zúčastněných Hlídek MZ I. stupně: 8 

2. Počet zúčastněných Hlídek MZ II. stupně: 10 

7. Počet dětí „ Letní příměstský tábor OS ČČK“ 17 

8. Počet dětí „Oblastní studijní středisko Bedřichov 2011“ 20 

9. Počet dětí na týdnu bezpečnosti na DDH, duben, 5. a 6. třídy  

10. Počet dětí na týdnu bezpečnosti na DDH, říjen, 8. a 9. třídy  

 

Výuka první pomoci v MŠ – Doktorů se nebojíme 

V roce 2008 jsme na našem OS ČČK dostali nápad, jak předat i těm nejmenším dětem 

vědomosti o poskytování první pomoci. Vznikl tak program určený pro děti z mateřských škol 

„Doktorů se nebojíme“. 

Jedná se o výuku první pomoci hravou formou v mateřských školách. Výuka probíhá vždy 

v prostorech MŠ, trvá 60 minut a je vedena tak, aby děti pochopily, že se nemusí bát zavolat o 

pomoc, bát pana doktora a především se nemusí bát poskytnout sami kamarádovi pomoc. 

Výuka je zaměřena pro děti od čtyř let, děti při výuce spolupracují mezi sebou, s lektorem i 

učitelem a vše si vyzkouší. Učí se obvazovat rozbité koleno, ošetřit bolavou hlavičku, telefonní číslo 

tísňové linky aj. 

Velice nás překvapuje zájem ze strany MŠ o tento program a každý rok se i do spousty 

školek vracíme  

Soňa Fiedlerová, ZI 

 

Školení dětí ze Základních škol 

Základní školy se v dnešní době potácejí s problémem, jak dětem vštípit myšlenku, že i oni by 

mohly bezpečně poskytnout první pomoc. Kroužky mladých zdravotníků při školách skomírají a 

výuka první pomoci není dostatečná. 

Proto jednou z našich hlavní činností je výuka první pomoc pro děti ze ZŠ. Výuka probíhá ve 

škole a trvá 2 vyučovací hodiny. Je vždy přizpůsobena věku dětí a vedena hravou formou. 

Nejvíce mají o výuku zájem první až páté třídy. Tyto děti se učí začátky obvazové techniky, 

jak si přivolat první pomoc, co dělat v ohrožení života aj. Později pak i resuscitaci na fantomech. 

Hodně pedagogů si objednává výuku každý rok se svou třídou, proto vždy po krátkém 

zopakování pokračujeme v další výuce. 

Starší děti se pak učí pomoci kamarádovi s epileptickým záchvatem, jak poznají diabetika, jak 

ošetří zlomeninu aj. 



Vždy, když se po roce vracíme do samé školy, kde jsme učili děti, jak pomoci, tak nám 

vykouzlí úsměv na tváři to, že si děti pamatují některé úkony přesně a sami se k nám hlásí a 

vypráví nám, komu už pomohly 

Soňa Fiedlerová, ZI 

 

Kroužek mladého zdravotníka – leden 2012 – červen 2012 

Kroužek při Oblastním spolku ČČK Jablonec funguje již od roku 2008. V roce 2012 kroužek 

navštěvovalo 10 dětí od 10 do 15 let. V kroužku převažovaly dívky, některé z nich se zde 

připravovaly na přijímací zkoušky na Střední zdravotnické školy (kam se také dostaly). Ostatní děti 

navštěvovaly výuky z vlastního zájmu o poskytování první pomoci. 

Kroužek se shází jednou týdně od 16 do 17:30. Vzhledem k tomu, že některé děti 

navštěvovaly kroužek již v předchozích letech, snažíme se o to, aby ty děti, které už nějaké 

vědomosti nabyté mají, pomáhaly těm, kteří si „nevědí rady“   V kroužku dbáme na to, aby spolu 

děti spolupracovaly, měly k sobě hezké vztahy a byly „kamarád“. Kroužek vede instruktor, který má 

zkušenosti s vedením dětí.  

Osnovu kroužku tvoří – anatomie, ekologie, první pomoc teorie, první pomoc praxe, hry 

zaměřené na první pomoc, hry zaměřené na pomoc druhému, odborné exkurze (nemocnice, HZS, 

ZZS, PČR, městská policie, armáda ČR), dopravní výchova aj. 

Vždy koncem kroužku (konec školního roku) děti píší test všeobecných znalostí a projdou si 

praktická kolečka na první pomoc. 

Jsme moc rádi, že některé děti se do našeho kroužku vrací každý rok a stále se mají 

čemu učit 

Soňa Fiedlerová, ZI 

 

Kroužek mladého zdravotníka při ZŠ Kokonín 

Tento kroužek začal fungovat v září 2012 na popud paní učitelky Radky Hostašové ze ZŠ 

Kokonín. Tato paní učitelka navštěvuje již několik let soutěž Hlídek mladých zdravotníků vždy 

s prvním i druhým stupněm hlídky a „její děti“ se v posledních letech umísťují na předních 

příčkách soutěže. 

Proto jsme se shodli, že bude dobré jednou za měsíc pořádat dvouhodinový kroužek u nich ve 

škole, aby si děti zopakovaly a naučily se další a nové postupy v poskytování první pomoci. 

Lektor ČČK  navštěvuje školu vždy v pátek odpoledne a forma výuky probíhá stylem – 

ukázat, předvést a vyzkoušet. Každé z 13 dětí, které výuku navštěvují, si vyzkouší první pomoc 

na modelových situacích. 

Dělá nám velikou radost vidět vždy hlídku této školy na soutěži HMZ, protože na dětech 

je znát, že jim lidské utrpení není lhostejné a chtějí pomáhat. 

Soňa Fiedlerová, ZI 

 

Hlídky mladých zdravotníků 2012 – oblastní kolo 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků je tradiční soutěží Červeného kříže. V první pomoci 

soutěží pěti členná družstva dětí z 1. a 2. stupně základních škol.  

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

hasičské zbrojnice Mšeno. Zúčastnilo se jí celkem 24 hlídek mladých zdravotníků. To znamená 120 



dětí. Z tohoto počtu bylo 10 hlídek I. stupně a 14. hlídek II. stupně z celkem 12 škol Jabloneckého 

okresu. (ZŠ Kokonín, ZŠ Janov nad Nisou, ZŠ Harrachov, ZŠ Pěnčín, ZŠ Zásada, ZŠ Desná, ZŠ 

Smržovka, Gymnázium Tanvald, OA a ZŠ Tanvald, ZŠ Kamenná, ZŠ Rádlo, ZŠ Josefův Důl, ZŠ 

Katolická, VZS Jablonec, SDH Lučany 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 zimní sporty a proto i když venku bylo 

krásné jarní počasí tak rozhodčí, figuranti a všichni 

pořadatelé chodili v zimních čepicích a šálách.  

 

Na prvním stanovišti čekala nehoda 

sáňkaře, který je hysterický a pro druhý stupeň 

má ještě zlomeninu klíční kosti a lyžaře, který je 

má otevřenou zlomeninu bérce pro druhý stupeň 

s tepenným krvácením. Nejen, že měli plné ruce práce se 

zraněnými, ale do toho museli řešit, jestli sundat lyžáky, či nikoli.   

Na druhém stanovišti byl figurant, který se opil na sjezdovce a je podchlazený. Po příchodu 

hlídky je v bezvědomí a zvrací. O situaci je informuje hysterka. Druhý stupeň má toto ještě ztíženo o 

bezvědomí se zástavou.  

Na třetím stanovišti jsou hokejistky s hokejkami a bruslemi, z nichž jedna má tržnou ránu na 

hlavě způsobenou pukem a druhá má podvrtnutý kotník. Na tomto stanovišti má hlídka k ošetřování 

k dispozici autolékárničku, která jim po ošetření zůstává.  

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, s hasiči si 

vyzkoušely smotávání hadic a práci s hasičskou technikou a motorkářky jim vysvětlily, jak se mají 

lidé chránit při jízdě na motocyklu. 

 

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 ZŠ 



Rádlo a na třetím místě skončila Masarykova ZŠ a OA Tanvald. 

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

nad Nisou a na třetím místě se umístila ZŠ Dr. h. c. Jana Masaryka. 

Hlídky, které se umístily na prvních místech, postoupily do krajského kola, které letos poprvé 

organizuje ČČK Jablonec nad Nisou, kde musí 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, hlavní rozhodčí   

 

Hlídky mladých zdravotníků 2012  - Krajské kolo 

V letošním roce náš oblastní spolek poprvé pořádal krajské kolo Hlídek mladých zdravotníků 

spojené pro kraje Liberecký a Ústecký. Je to postupové kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, 

kde v první pomoci soutěží pěti členná družstva dětí z 1. a 2. stupně základních škol.  

Tato soutěž proběhla dne 25. 5. 2012 v Jablonci nad Nisou. Zúčastnilo se jí celkem 18 hlídek 

mladých zdravotníků z různých okresů Libereckého a Ústeckého kraje. Z tohoto počtu bylo 8 hlídek 

I. stupně a 10. hlídek II. stupně (ZŠ Lovosice – OS Litoměřice, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant – OS 

Liberec, ZŠ Podbořany – OS Louny, ZŠ Žatec – OS Louny, ZŠ Proboštov – OS Teplice, ZŠ Aloisina 

Výšina - OS Liberec, ZŠ Štětí – OS Litoměřice, ZŠ Dr. F. L. Riegra – OS Semily, ZŠ Poniklá – OS 

Semily, ZŠ Kokonín – OS Jablonec nad Nisou, ZŠ Aléská – OS Teplice, ZŠ V. Talicha – OS Most, 

ZŠ Březno – OS Chomutov, ZŠ Trmice – OS Ústí nad Labem, ZŠ Dolní Podluží – OS Děčín, ZŠ 

Rumburk – OS Děčín) 

Pěti členná družstva, která postoupila z okresních kol se i v této soutěži skládají z velitele 

hlídky a 4 členů. Během soutěže musí projít 5 soutěžními stanovišti. Tato soutěžní stanoviště jsme 

rozmístili po centru Jablonce.  

Na stanovištích čekali připravené 

modelové situace s namaskovanými 

figuranty a věrohodně sehranými 

scénkami, tak aby to dětem co nejvíce 

připomnělo opravdovou situaci. Každá 

situace se zaměřila na prostor, ve 

kterém se nacházela.  



První stanoviště – na prvním stanovišti, které se nacházelo v prostorách spolkového domu, 

nám děti předvedli, jak ovládají obvazovou techniku.  

Druhé stanoviště – toto stanoviště se nacházelo v garáži městské policie. Děti tu museli 

ošetřit poleptání od dolívání kyseliny do autobaterie. Scénka byla doplněna vozidlem městské 

policie s otevřeným motorem a děti museli i tuto 

situaci správně vyhodnotit a o figuranty se 

postarat.  

Třetí stanoviště – obřadní místnost na 

radnici úplně vybízela ke svatební scéně a my 

jsme tu opravdu měli hádku při obřadu, kdy 

nevěsta ve svatebních šatech dostala židlí do 

hlavy a měla tržnou ránu na hlavě a ženich 

v kvádru ležel na zemi v bezvědomí. Do toho pro 

druhý stupeň do práce zasahoval hysterický syn 

a svatebčané a ženich byl v bezvědomí se 

zástavou.  

Čtvrté stanoviště – na letní scéně u 

Eurocentra srazil kluk na skateboardu pracovníka, který na štaflích motorovou pilou ořezával 

stromy. Ten se samozřejmě masivně pořezal na ruce. 

Skateboardista měl zlomenou nohu a byl hysterický. 

Z tohoto stanoviště byl proveden hovor na dispečink 

záchranné služby, který byl následně také bodován.  

Páté stanoviště – toto stanoviště se odehrávalo na 

chodbě ve spolkovém domě a jednalo se zde o 

transport. Zdravotníci museli nejen ukázat, jak by 

dotyčného transportovali, ale zároveň museli 

postiženého přenést po schodech nahoru a dolů. 

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, s hasiči si vyzkoušely 

smotávání hadic a práci s hasičskou technikou, u policie ČR splnit daný úkol a u záchranné služby 

vyslechnout krátkou přednášku o resuscitaci. Když měli splněné i nepovinné stanoviště a stále jim 

zbýval nějaký ten čas, tak je hosteska, kterou měli přiřazenou zavedla do města na zmrzlinu. 

Hostesky, které nám propůjčilo Gymnázium u Balvanu, se báječně staraly nejen o plynulý přesun 

mezi stanovišti, ale také o to, aby se hlídkám v našem městě líbilo.  

Po sečtení bodů, které hlídky získaly na stanovištích, 

bylo jasné toto pořadí.  

První stupeň  

1. místo – ZŠ Kokonín 

2. místo – ZŠ V. Talicha 

3. místo – ZŠ Štětí 

Druhý stupeň  

1. místo – ZŠ Kokonín 

2. místo – ZŠ Trmice 

3. místo – ZŠ Dolní Podluží 



Hlídky, které se umístily na prvních místech, postoupily do Republikového kola, kde musí 

zabodovat a ukázat, že si zasloužili vyhrát kolo krajské.  

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, 

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

nezvládli.  

Liduška Fidlerová, hlavní rozhodčí akce 

 

Příměstský tábor 2012 + maškarní rej 

Již druhý ročník příměstského tábora byl uskutečněný ve dvou termínech a navštívili jej děti 

v rozmezí 5 – 13 let. Děti se hravou formou seznámily se základy první pomoci, navštívili různé 

složky IZS ( záchranná služba, policie ČR, městská policie Jablonec nad Nisou, horská služba 

Bedřichov, Hasičský záchranný sbor Jablonec nad Nisou), strávili jeden den na dopravním hřišti a 

jeden den na výletě podél přehrady. Měli jsme také výtvarnické dopoledne a  výstavu všech děl 

jsme uskutečnili na maškarním reji na konci léta. 

Maškarní na konci léta byl vyvrcholením aktivit prázdninových, ale také pro děti malou tečkou 

za končícími prázdninami. Kromě zajímavých masek byl účasten i námořník – primátor města ing. 

Petr Beitl. 

Katka Havlová 

 

Oblastní studijní středisko Bedřichov 2012 

Ve dnech 23. – 28. 10. 2012 tradičně proběhlo oblastní studijní středisko pořádané OS ČČK 

Jablonec nad Nisou. 

V letošním roce jsme se již po druhé rozhodli uspořádat tento pobyt v termínu podzimních 

prázdnin a i díky tomu jsme ho plně obsadili. Zúčastnilo se ho celkem 20 dětí z různých základních 

škol jabloneckého okresu.  

Pro děti byl již tradičně připraven bohatý, nejen výukový program. Během šesti dnů se děti 

museli 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 

Jitka, Martin a Lída společně s úžasnými praktikanty, kterými pro nás letos byla Domča a Jirka. O 

zábavu, ale i větší chaos se postaral Matýsek, který byl ve svých 7 měsících nejmladším 

účastníkem našeho studijního střediska.  

Pátek jsme se rozhodli pojmout v duchu IZS a 

paní ředitelka pro nás domluvila ukázky všech 

složek IZS.  

Městská policie Jablonec nad Nisou – jako 

první přijeli strážnice Městské policie Jablonec nad 

Nisou, které dětem představili, jak pracují a co 

všechno dělají pro obyvatele Města Jablonec nad 

Nisou.  

Hasičský záchranný sbor – zajímavou ukázkou byl hasičský vůz s dobrovolnou jednotkou 

z Jabloneckých Pasek. Hasiči dětem ukázali vybavení automobilu a někteří si mohli i vyzkoušet jak 

těžké je nosit hasičskou výstroj. Nejvíce však děti zaujalo, když jim bylo dovoleno svést se 

hasičským vozem a zastříkat si z hadice. 



 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. 

Policie ČR – Své vybavení nám přijela ukázat i Policie ČR z Jablonce nad Nisou. Ukázali 

nám nové zásahové vozidlo, radar a veškeré vybavení. Nejvíce však byli děti i vedoucí nadšeni 

z projížďky po Bedřichově pod zapnutým majákem. 

Zdravotnická záchranná služba – v letošním roce se nám bohužel nepodařilo domluvit se se 

záchrannou službou, která prý na takovéto akce nemá finanční hotovost. Pro nás jako pro červený 

kříž, který učí výuku první pomoci je to veliká škoda, protože děti by mohli v praxi vidět, jaké 

vybavení mají, na rozdíl od nás, profesionální záchranáři.   

Ve večerních hodinách se nám opět povedlo s našimi dobrovolníky vymyslet velkou 

zachraňovací akci. Po návratu z večeře na děti čekalo překvapení. V budově penzionu došlo 

k fingovanému hromadnému neštěstí s 10 zraněnými. Mezi zraněnými byl například střep 

propíchnutý skrz břicho, otevřená zlomenina, vyhřezlé střevní kličky, pneumotorax, amputace prstů, 

bezvědomí, zástava srdce, krvácení a další drobná poranění. Děti ošetřovali ve skupině a museli si 

sami poradit s celou situací. Během této krásné akce se děti naučili, že ne vždy zasahují 

v naprostém klidu a mají maximálně dva zraněné, ale že to může být i jinak. Vyzkoušeli si naprostý 

chaos, hledání raněných a hlavně se naučili spolupracovat mezi sebou. 

 

 

 

V sobotu 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. V neděli 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, hlavní vedoucí pobytového střediska 

 

 

 



  



Klub seniorů ČČK 

Rekondiční pobyt Kořenov 2012 

Klub seniorů při OS ČČK pořádal letos v září již tradiční ozdravný - rekondiční pobyt pro své 

členy.  Tato rekondice byla zaměřena na problémy pohybového aparátu. Pobyt byl pojat stejně jako 

v minulých letech. Jeden celý den byl věnován fyzioterapeutovi Denisovi Danilovovi, který se 

seniory probral jejich akutní i chronické problémy pohybového aparátu. Letos si senioři zařádili i na 

Bowlingových drahách (Motorest Kořenov) a zaplavali si v bazénu (hotel Kořenov). Jinak 

samozřejmě každý den započali rozcvičkou a pořádali různé výlety. Dokonce si složili i vlastní 

báseň oslavující jejich rekondici. 

Vyjma rekondičního pobytu se senioři pravidelně scházejí po celý rok, mají různé aktivity, od 

výletů a pochodů po návštěvu bazénu či nějaké kulturní akce. 

Mimo jiné nám někteří členové seniorského klubu pomáhají při zdravotnických dozorech 

v divadle – představení pro děti 

V roce 2012 klub bohužel postihla i smutná zpráva, opustila nás po dlouhé, těžké nemoci 

jedna ze členek Jaruška Švecová.  Tato ztráta nás všechny hluboce zasáhla, protože Jaruška byla 

příslovečným světlem a její úžasná povaha byla pro mnohé velkým vzorem. 

Katka Havlová 

 

. 

 

 

Spolupráce s Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou 

1) Grilování s primátorem 

2) Jízda na koních pro seniory 

3) Koncert pro seniory Proti násilí 

4) Ukončení akademie Seniorů 

5) Soutěžní klání v Petanque 

6) Výlet do Frýdlantu (muzeum, Špitálek, 

Koncert) 

7) Výlet do Frýdlantu – tancovačka 

8) Výlet seniorů  do Soběslavi 

9) Kroužek mladého zdravotníka Zelené údolí 

 

V rámci vzájemné spolupráce s Centrem 

sociálních služeb Jablonec nad Nisou jsme se účastnili jako doprovod a zdravotnický dozor různých 

akcí určených seniorské veřejnosti. 

Při Komunitním centru v Zeleném údolí jsme vedli nadále Kroužek mladého zdravotníka pro 

děti ze socio-kulturně vyloučených lokalit. 

Katka Havlová 

 

 

 



Besedy o bylinkách 

Knihovna 

Eurocentrum 

Spolkový dům 

V roce 2012 jsme připravili sérii přednášek a besed o bylinkách, které jak se zdá, měli velký 

úspěch u cílových skupin, protože jsme nasmlouvali další besedy pro rok 2013. 

Věnujeme se hlavně využití bylin u 

nás dostupných – bylinky v naší zahrádce, 

na našich lukách a stráních. V jedné 

z besed jsme spojili tradiční bylinkářství 

s astrologií. 

Není byliny, aby na něco nebyla, to 

si myslím je to pravé rčení, které provází 

každou z besed. A druhá zásada? Selský 

rozum, protože farmaka, rozumně 

kombinovaná s přírodou jsou rozumným 

řešením, které je pro nemocné účinné a 

k tělu citlivé.     

Katka Havlová 

 

 

Projekt ESF pro nezdravotnické složky IZS   

 

 Dne 2. ledna 2012 OS ČČK Jablonec nad 

Nisou započal s realizací projektu OPVK 

financovaného z Evropské unie – evropský sociální 

fond a z rozpočtu České republiky. 

Projekt s názvem „V PROUDU ŽIVOTA S 

TLUKOUCÍM SRDCEM“ má za úkol vytvořit 

vzdělávací programy pro nezdravotnické složky IZS 

(Policie, městská policie, hasiči, dobrovolní hasiči, 

členové ČČK) V rámci zahájení tohoto projektu sami 

lektoři projdou vzdělávacími kolečky, aby jejich 

poznatky mohli být zapracované 

do výukových 

materiálů. 

Po 

jarním kole 

jednání 

mezi OS 

ČČK 

Jablonec 

nad Nisou 

a cílovou 

skupinou – představiteli PČR, HZS, MP,VS a našimi 



dobrovolníky ČČK došlo k dohodě, nejlépe lze vydefinovat potřeby jednotlivých cílových skupin 

zahájením rozsáhlých pracovních workshopů, na které cílové skupiny vyšlou postupně všechny své 

zaměstnance. Tak se začalo s tzv. Ověřovací výukou, která formou vstupních testů, teoretických 

zkoušek a praktického nácviku a dále výstupním testem započala s mapováním potřeb a znalostí 

cílových skupin.  

Celkové workshopy byly rozděleny na jarní, podzimní část a zimní část. V jarní části prošli 

workshopem městští strážníci z Jablonce nad Nisou a část příslušníků Policie ČR, UO Jablonec nad 

Nisou.  Na podzim se přidala druhá polovina PČR, Vězeňská služba a po novém roce chystáme 

poslední pracovní workshopy pro profesionální hasiče. 

Mezi ostatní aktivity této části projektu patří i kurz sebeobrany pro pomáhající profese, kterým 

si prošel náš realizační tým a další dobrovolníci. Účastnili jsme se i 

odborného sympozia RESUSCITACE 2012, prošli jsme třídenním 

taktickým cvičením IZS v Ralsku, účastnili jsme se 

výukové stáže při nácviku HZS v Jablonecké firmě AKT 

a prošli jsme stážemi na ZZS v Jablonci nad Nisou, 

v závěru roku i u HZS v Jablonci nad Nisou. Všechny 

tyto aktivity mají ale jeden společný cíl – zvýšit úroveň 

vzdělání našich lektorů, kteří jsou členy realizačního 

týmu a připravují výukový program projektu „V 

proudu života s tlukoucím srdcem.“ 

Katka Havlová, manažer projektu 

 

Časopis Jablonečtí křižáci 

Potřeba vzniku časopisu byla vázána hlavně k realizaci projektu pro nezdravotnické složky 

IZS. Původně byl zpravodaj skutečně určen jen pro informovanost cílových skupin projektu o 

probíhajících aktivitách.  

V létě převzala do svých rukou tento časopis šéfredaktorka Jabloneckého deníku a rázem se 

zpravodaj –občasník stal pravidelným dvouměsíčníkem, který skutečně informuje o celkovém dění u 

našeho oblastního spolku. Tento časopis vydáváme vlastním nákladem cca 20 ks a je distribuován 

cílovým skupinám projektu, také je přístupný v naší kanceláři a ve spolkovém domě pro veřejnost. 

Elektronicky jej rozesíláme i ostatním spolupracujícím složkám. 

Dalším krokem bude zařazení časopisu na naše webové stránky. 

Katka Havlová 

 

Dobrovolníci žijí červeným křížem 

Dobrovolníci žijí Červeným křížem, aneb výchova dobrovolníků 

v ČČK představuje projekt, ve kterém jsme mládeži na středních 

školách formou besed představili humanitární organizaci 

Červeného kříže, její 15letou historii i její světovost (185států), 

představili jsme i naši práci a nabídli jsme těm, kteří mají o naši 

činnost zájem (nebo jej získali při této besedě) půlroční výcvik 

dobrovolníků zdravotnických družstev ČČK (humanitární jednotka 

Oblastního spolku ČČK Jablonec n. N.). Nejprve jsme všechny uvítali při 

dni otevřených dveří u nás na ČČK, vysvětlili jsme plán akcí a 

vzdělávacích programů pro nováčky, poté se zahájil proces 



samotných programů vzdělávání. Nováčci prošli dvěma kurzy první psychické pomoci (obecný 

psychologie; psychologie v kritických situacích – policejní psycholožka); od 6.3 do 31. 5. probíhal 

kurz sebeobrany pro pomáhající profese s orientací na napadení zdravotníků při mimořádných 

událostech a zdravotnických asistencí (každý týden jsme cvičili 1,5 hodiny – celkem 10 týdnů). 

Běžně jsme se scházeli i na různých veřejných akcích (kroužek mladého zdravotníka, senioři na 

koních, akce pro děti ze SKVL, soutěž pro děti – hlídky mladých zdravotníků). Nováčci se také 

zúčastnili semináře „Záchrana tonoucího pod ledem“, navštívili Oddělení zajišťování stop na PČR. 

Vyvrcholením práce bylo Taktické cvičení Krajského ředitelství HZS, během tří dnů si mohli všichni 

vyzkoušet různé modelové situace, kdy je práce ČČK profesionální pomocí ostatním složkám IZS. 

Slavnostně jsme zakončili testem znalostí, brainstormingem, všichni, které naše práce oslovila, byli 

přijati za naše nové dobrovolníky – členy Humanitární jednotky. 

Katka Havlová 

 

 

Spolupráce s policií ČR  

     V uplynulých dvou letech se plně rozvinula naše spolupráce především v oblasti prevence. 

Společně jsme se zaměřili na bezpečnost v silničním provozu. Téměř pravidelně společně 

připravujeme a realizujeme dopravně preventivní akce zaměřené na poskytování první pomoci řidiči 

motorových vozidel. Při těchto akcích, které se v průběhu roku konají na různých místech 

jabloneckého okresu mají řidiči i jejich spolujezdci možnost vyzkoušet si na figurantech poskytování 

první pomoci. Vzhledem k tomu, že i ze strany oslovených řidičů se tyto akce setkaly s kladným 

ohlasem, budou v této podobě pokračovat i v následujícím období. 

     V letošním roce jsme si také 

vyzkoušeli společnou besedu v Základní škole 

v Kořenově, které se zúčastnili žáci 1. – 5. 

třídy. Tato beseda se skládala ze dvou částí, 

kdy v té první měli slovo policisté s tématem 

bezpečnosti chodců v silničním provozu a ve 

druhé části pracovnice ČČK dětem 

vysvětlovala základy první pomoci při úrazech 

mimo jiné i způsobených právě při dopravních 

nehodách. 

     A samozřejmě musím i připomenout 

účast našich policistů na úspěšném pokusu o 

český rekord v počtu resuscitujících v jednu 

chvíli na jednom místě, který právě Oblastní 

spolek ČČK v Jablonci nad Nisou v září zorganizoval.  

     Naše spolupráce je vzájemná, což je důležité. Oboustranná vstřícnost a ochota 

k organizování společných akcí je nezastupitelná. Proto i já předpokládám, že takto dobře 



nastavená spolupráce se bude v následujícím období i nadále rozvíjet ke spokojenosti obou stran i 

široké veřejnosti, pro kterou se řada akcí připravuje.  

 

                                                 plk. Mgr. Bc. Petr Šikola 

                     vedoucí Územního odboru Jablonec n. N. 

 

 

 

 

 

 

Prezentační akce  

1. Den zdravotně postižených 

2. Den s Deníkem, útulkem Dášenkou a Sportem 

3. Den otců a pohádková přehrada 

4. Den IZS 

5. Oslava výročí Huntířovští hasiči 

6. Amos 2012 

7. Voříškiáda 2012 

8. Drakiáda – podzim 2012 

9. Mikulášská veselice – andělské zvonění 

 

 



Novoroční setkání dobrovolníků 2012 

11. 1. 2011 proběhlo v Jablonci n. N ve spolkovém domě Novoroční setkání dobrovolníků 

Jablonecka, které jako hlavní organizátor připravil Oblastní spolek ČČK v Jablonci nad Nisou. 

Spoluorganizátorem, který propůjčil prostory velkého sálu a pomohl měrou nemalou k přípravě této 

akce, bylo Centrum sociálních služeb Jablonec, které vede paní Naďa Jozífková. Za město tuto akci 

navštívil místostarosta pro resort sociální pan Petr Tulpa. Čestným hostem, který pomohl tuto akci 

opravdu prozářit, byla paní Jiřina Šiklová, známá publicistka a socioložka. 

Dobrovolnictví vzniká podle PhDr. Šiklové z přirozené potřeby člověka být užitečný. Lidé 

hledají způsob jak naplnit svůj volný čas, jak se začlenit do společnosti např. v seniorském věku, 

kdy už nejsou pracovně aktivní a dosud mají dost síly, energie a času na to, aby někomu pomohli. 

„Ne všichni mohou být zaměstnaní a proč taky, lidé potřebují najít smysl své existence a naplnit svůj 

život nějakou smysluplnou činností,“ řekla. 

Diskuse se točila i kolem ožehavé romské otázky a hovořilo se o tématu zneužívání sociálních 

dávek. „Překvapilo mě, že přišlo hodně lidí a že je tato problematika zajímá. Bylo vidět, že přišli 

opravdu ze zájmu, nikdo je nepřemlouval, nesháněli se po žádné prezenční listině, kde by 

podepsali svou účast,“ řekla po skončení besedy PhDr.Šiklová.   

Tato akce byla připravena jako vyvrcholení loňského Evropského roku dobrovolnictví a měla 

nastartovat v Jablonci novou tradici. Alespoň jednou v roce uspořádat takové setkání občanů, 

neziskových organizací, politiků a odborníků. Diskutovat o situaci, klást otázky, které každá ze 

zmíněných skupin má a  hledat odpovědi. Myslím, že je na čase neprosazovat individualismus, ale 

hledat cestu spolupráce mezi jednotlivými neziskovými organizacemi i jednotlivci. Dobrovolníci jsou 

lidé s vysokým morálním kreditem a je důležité hledat cestu napříč společností, aby se zvýšilo 

povědomí o hodnotě a významu takovéto činnosti. Je důležité probudit v lidech národní hrdost, tím 

se prolomí hradby apatie a nezájmu o dění okolo nás a agrese nebude mít v této společnosti místo. 

Velkým ponaučením zneužití vzrůstající agrese  by nám měla být doba let třicátých, kdy nenávist 

vystupňoval a vůči jedné skupině zaměřil Hitler. Důležité je, aby toto pochopil každý z nás a každý 

jeden člověk našel svou hrdost a tím i vlastní hodnotu. Pak ji uvidíme i u těch ostatních a budeme si 

ji vážit. 

Katka Havlová 

Rekord v resuscitaci 

 

„NEJSME LHOSTEJNÍ! KAŽDÁ POMOC JE ŠANCE NA ŽIVOT.“ 

Dne 13. 9. 2012 v 12:15 na parkovišti u hlavního vchodu do nemocničního areálu Jablonecké 

nemocnice v rámci Dne otevřených dveří proběhla na České poměry unikátní akce připravená 

Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou 

POKUS O VYTVOŘENÍ ČESKÉHO REKORDU V POČTU RESUSCITUJÍCÍCH V JEDNÉ 

CHVÍLI NA JEDNOM MÍSTĚ. 

Nad touto akcí převzal záštitu primátor města Jablonec nad Nisou Ing. Petr Beitl a odborným 

garantem byl primář ARO Jablonecké nemocnice MUDr. Martin Bartoň 

„Akce vznikla jako pouhá myšlenka inspirovaná rekordem ČČK Ostrava (nejdelší resuscitace) 

ale netušila jsem, že nakonec tato myšlenka ožije a probudí projekt s daleko větším rozsahem a 

dosahem, než jen 15 minut resuscitace na figuríně.“ řekla Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK 

Soňa Fiedlerová, zdravotnický instruktor OS ČČK dodává: „Každý druhý člověk se alespoň 

jednou v životě setká se situací, kdy je něčí život v ohrožení.“  



 Je na každém z nás, zda máme v sobě nejen odvahu to zkusit, ale i vysoký morální kredit a 

přes strach z neúspěchu to udělat. V případě zástavy srdeční činnosti dochází po pěti minutách k 

nevratnému poškození mozku a tak, ačkoliv záchranná služba v ČR je na velmi vysoké úrovni, je to 

na laikovi, který je na místě, aby s oživovacími pokusy začal ihned. 

Náš pokus o vytvoření rekordu je podpořen příběhy lidí, kteří si touto zkouškou již prošli a ať 

úspěšně, či neúspěšně ji absolvovali. Ne vždy se podaří lidský život zachránit, ale nejdůležitější je, 

se o to pokusit a dát postiženému „šanci přežít“.  

Výzvou rekordu je podpořit lidskost a ochotu nebýt lhostejný. Lidé, kteří v sobě mají empatii, 

porozumění a ochotu podat pomocnou ruku jsou všude kolem nás, ale nemluví se o nich. To 

bychom rádi změnili. Mluvme o hrdinech všedního dne. Mluvme více o lidech, kteří podají ruku 

člověku, který upadl a nemůže vstát, o těch, kteří jdou darovat krev, protože chtějí zachránit lidský 

život, o těch, kteří ač mají strach,  jdou a resuscitují a ošetřují raněné do příjezdu záchranky. 

Je ušlechtilé pomáhat a je výzvou snažit se neztratit lidskost a neustále hledat v sobě empatii 

a porozumění i tehdy, když máme pocit, že je vše proti nám.  

Proto každý příběh nechť je inspirací dalším lidem. Každý z nás je dokonalým originálem, 

děláme chyby, ale každá chyba je jen dalším ponaučením, jak dělat věci příště správně. 

Poděkování těm, kteří nás podpořili: statutární město Jablonec nad Nisou, Město Železný 

Brod, Detoa Albrechtice, Konrád Vratislavice, Sport Jablonec nad Nisou, Nemocnice Jablonec nad 

Nisou, p.o. 

Samozřejmě, že naše díky patří i organizacím, které nám pomohli a zapůjčili resuscitační 

fantomy: All medical, Střední zdravotnická škola Liberec, Střední zdravotnická škola Turnov, ZŠ 

Zásada, OS ČČK Kroměříž, OS ČČK Praha 1, OS ČČK Mladá Boleslav, OS ČČK Liberec, Helpík 

Praha, Horská služba Bedřichov,  AČR Liberec, potápěči Snake Sub Liberec, VZS Jablonec n.N. 

Na resuscitaci se podílely různé složky Integrovaného záchranného systému.  Přijeli vojáci z 

31. BRCHO v Liberci, policisté z ÚO Jablonec nad Nisou, profesionální hasiči z Jablonce nad Nisou 

a Tanvaldu, členové horské služby z Bedřichova, potápěči Snake Sub Liberec, městští strážníci z 

Jablonce nad Nisou, Železného Brodu, Tanvaldu, pracovníci vězeňské služby Rýnovice, dvojice 

vodní záchranné služby Jablonec nad Nisou, trojice z občanského sdružení HELPÍK  a dále členové 

Českého červeného kříže z různých koutů republiky –  Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá 

Boleslav, Mělník, Praha 1, Zlín, média team – Deník Jablonecka a Televize Genus (prima), přidala 

se i dvojice primátor Jablonce n. N. Ing. Petr Beitl -ředitel nemocnice Jablonec n. N. MUDr. Vít 

Němeček. 

Resuscitovalo celkem 59 dvojic, tj. celkově 118 lidí po 

dobu 15 minut.  

Na regulérnost pořádaného rekordu dohlížel 

komisař Agentury Dobrý den, pan Tomáš Hrábek. 

Rekord byl regulérní, a proto byl zapsán v České 

knize rekordů. 

Katka Havlová 

 

 

 

 

 



Humanitární jednotka  

 

Připravenost na katastrofy 

Krizový štáb 

1. Krizový štáb ustaven      ano  ne  1. 10. 2011 

2. Počet členů krizového štábu:     5 

3. Počet cvičení:       1  
 

Humanitární jednotka ČČK 

4. Humanitární jednotka ustavena    ano  ne 1. 10. 2011 

5. Počet členů:        25 

6. Počet cvičení:       0  (PRVNÍ 5. 1. 2012) 

 

V rámci vzniku Humanitární jednotky a krizového štábu se ředitelka účastnila první schůzky 

panelu v Liberci na konci roku 2011, kde byla pověřena jako zástupce koordinátora krizového štábu 

kraje (koordinátorem se stal ředitel OS ČČK Liberec, Karel Studený). 

Dále se HJ účastnila třídenního cvičení odřadu v Ralsku v červnu 2012, v rámci získávání 

zkušeností se účastnili členové HJ výukové stáže při modelovém cvičení ve firmě AKT, dále se tým 

ČČK účastnil cvičení Rescue Maraton 2012 a její členové prošli stáží u ZZS a HZS. 

 

 

 

Princip Humanitární jednotky a záchranného 

týmu.  

Humanitární jednotka je budována jako družstvo 

dobrovolníků zasahujících při katastrofách velkého 

rozsahu (povodně, větrné smršti). Zde je kladen důraz 

na psychosociální pomoc a základní první pomoc 

malého rozsahu. Nejedná se o rychlý zásah 

s dynamickým vývojem. 

Záchranný tým by měl být vycvičený sehraný tým, který by měl pomáhat hasičům, popř. 

záchranné službě ve zvládání okamžité krizové situace (rychlá evakuace obyvatel z důvodu požáru, 

zatopení….) Jedná se o situaci, která nastane okamžitě a vyvíjí se dynamicky. Zde by měl být 

záchranný tým pomocníkem opět hlavně na poli první psychické pomoci a základní předlékařské 

první pomoci, jednotka se musí umět postarat se o evakuované lidi, kteří nejsou předáni záchranné 

službě. V rámci tohoto je možné využít záchranný tým i k zajištění evakuačního střediska (pod 

velením města – krizového štábu). Do budoucna by měla jednotka vlastnit i školení tzv. krizových 

situací (kdy a v jaké situaci se na koho může postižený obrátit o pomoc – hmotná nouze, příspěvky, 

pojistky …) 

V roce 2012 jsme se účastnili, nebo zapojili do těchto činností: 

 PANEL – platforma neziskových organizací poskytujících pomoc při krizových 

situacích 

 Stáž na ZZS 

 Stáž u HZS 

 Kurz sebeobrany pro dobrovolníky ČČK 



 Ledy 2012 – vzdělávací seminář VZS Jablonec nad Nisou 

 Ralsko 2012 – cvičení odřadu pod vedením HZS 

 AKT 2012 – cvičení s podtitulem Požár ve výrobní hale 

 Rescue Maraton 2012 – cvičení zdravotnických družstev, 36 hodin v akci 

 

Zdravotnické dozory 

Naši dobrovolníci, kteří jsou vyškoleni minimálně v normě ZZA jsou členy týmu, který 

poskytuje dozory na sportovních a kulturních akcích. Z některých dozorů jmenujme: 

Dozory hokej – zápasy žáci a dorost,  

Městské divadlo, představení pro děti,  

Hasičská hala, celostátní soutěž v požárním sportu,  

Soptík, dětská hasičská soutěž,  

TFA – soutěž profesionálních hasičů 

Hasičská liga Českého ráje  – Jirkov – soutěž v hasičském sportu 

Prasoloped – tradiční běh na lyžích kolem přehrady 

 

Maskéři ČČK 

V roce 2012 jsme vyslali další členy na kurz maskérů ČČK, abychom obohatili náš archiv 

poskytovaných zranění na modelové situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří 

Tradičně probíhal v týdnu sociálních služeb. Dveře naší organizace byly otevřeny všem 

zájemcům a ostatním lidem, které zajímá naše činnost. 

V kanceláři máme také „KNIHU CTI“, kterou jsme jako poklad objevili a která mapuje bohatou 

historii Oblastního spolku v Jablonci nad Nisou od roku 1957 a je součástí našeho malého koutku 

nazvaného „NAŠE MUZEUM.“   

 

 

 



FINANČNÍ ČÁST  

Oblastní spolek ČČK je sdružení neziskové, tudíž velmi závislé na dotacích, grantech, darech 

a finanční podpoře města, kraje a sponzorů.  Proto naše poděkování patří všem, kteří jsou níže 

uvedeni a podíleli se na našem celoročním fungování finančním zázemím. 

 

Zpráva o hospodaření 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obraty za Obraty za Obraty Koncový

období MD období D rozdíl stav

Náklady
501 Spotřeba materiálu 346 869             -                           346 869             346 869             

511 Opravy a udržování 12 590               -                           12 590               12 590               

513 Náklady na reprezentaci 2 471                  -                           2 471                  2 471                  

518 Ostatní služby 352 615             39 566               313 049             313 049             

521 Mzdové náklady 909 325             -                           909 325             909 325             

524 Zákonné sociální pojištění 300 865             -                           300 865             300 865             

525 Ostatní sociální pojištění 4 181                  -                           4 181                  4 181                  

527 Zákonné sociální náklady 14 418               -                           14 418               14 418               

531 Daň silniční 2 400                  -                           2 400                  2 400                  

541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 30                       -                           30                       30                       

549 Jiné ostatní náklady 25 659               -                           25 659               25 659               

Náklady celkem 1 971 424         39 566               1 931 858         1 931 858         

Výnosy

602 Tržby z prodeje služeb 2 500                  446 770             444 270             444 270             

644 Úroky -                           46                       46                       46                       

649 Jiné ostatní výnosy -                           13 714               13 714               13 714               

681

Přijaté příspěvky zúčtované mezi 

organizačními složkami -                           102 872             102 872             102 872             

682 Přijaté příspěvky (dary) -                           30 715               30 715               30 715               

684 Přijaté členské příspěvky -                           4 450                  4 450                  4 450                  

691 Provozní dotace -                           1 410 661          1 410 661          1 410 661          

Výnosy celkem 2 500                 2 009 229         2 006 729         2 006 729         

Hospodářský zisk za období 74 871,00 Kč       

Hospodářský zisk celkem 74 871,00 Kč       

Číslo 

účtu
Název účtu

Výsledovka



Grantové schéma 

Souhrnné informace o grantech a dotacích 

Poskytovatel 

interní číslo dokladu název grantu    rozdíl vyúčtování  
Termín vyúčtování 

datum vyúčt 

Klíče pro život dobrovolnictví        66 000,00       10.6.2012 

KÚ LBC G-10 II.výzva KMZ vše + OSS               35 000,00       19.8.2012 

Město jablonec Děti a mládež                13 000,00       30.11.2012 

Město jablonec BDK 2012               11 000,00       26.9.2013 

Město jablonec primátorova kancelář               10 000,00       31.12.2012 

Město jablonec Projekt jablonec 2012- KHMZ 2012                  8 000,00       30.5.2012 

KU Liberec Hlídky mladých zdravotníků  O+S               20 000,00       15.7.2012 

KU Liberec BDK 2012               25 000,00       15.2.2013 

KU Liberec Rekondice 2012               12 000,00         

ČČK PRAHA BDK 2012       22 321,25 Kč    vlastní formulář 

ČČK PRAHA Děti a mládež        77 875,00 Kč    vlastní formulář 

Preciosa Nadace Darovací smlouva               20 000,00       31.12.2012 

Město jablonec Děti a mládež                17 000,00       30.10.2012 

Město jablonec BDK 2012                  5 000,00       18.12.2012 

Město jablonec rekord v resuscitaci 2012                  5 000,00       24.9.2013 

město Železný Brod rekord v resuscitaci 2012                  3 000,00       12.9.2012 

Nadace Škola Hrou dobrovolnictví                  5 000,00         

Nadace Škola Hrou OSS 2012                  4 500,00       20.11.2013 

           359 696,25 Kč      

Projekt ESF - realizace  V proudu života s tlukoucím srdcem     1 587 234,60 Kč      
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Grantové schéma 2012 



 

 

Přehled akcí 2012 

DATUM AKCE CO, KDO KDE, PRO KOHO 

3.1.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

5.1.2012 schůzka Humanitární jednotky Pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

6.1.2012 Zdravotnický dozor Zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

9.1.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

10.1.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

10.1.2012 Doktorů se nebojíme!   První pomoc hravou formou MŠ pod Ještědem 

10.1.2012 Čtyři hodiny pro život Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

10.1.2012 Chvilka pro život Kurz PP pro pedagogy MŠ pod Ještědem 

11.1.2012 Novoroční setkání dobrovolníků 2012 Společenská akce Velký sál SDJ 

12.1.2012 První pomoc hrou Beseda Městská knihovna 

12.1.2012 Novoroční schůze Klubu seniorů ČČK Pravidelná akce klubu Učebna ČČK 

13.1.2012 DOBROVOLNÍCI ŽIJÍ ČERVENÝM KŘÍŽEM Beseda OA Tanvald 

13.1.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ  Kokonín 

16.1.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

17.1.2012 Kroužek mladého zdravotníka Schůzka dětí ZŠ  Kokonín 

19.1.2012 Kurz PP pro uchazeče o ŘP Pravidelný, veřejný kurz PP Autoškola Chramosta 

20.1.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

23.1.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

24.1.2012 Chvilka pro život Kurz PP pro pedagogy ZŠ Kokonín 

25.1.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Alešova Turnov 

26.1.2012 Kurz PP pro uchazeče o ŘP Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

28.1.2012 schůzka Humanitární jednotky Pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

30.1.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Exkurze ARO  v Jbc Nemocnici 

Klíče pro život 
4% 
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Nisou 

3% 

Projekt Jablonec 
nad Nisou 

0% 

Liberecký kraj 
5% 

ČČK Praha 
5% 

Město Železný Brod 
0% 

Nadace škola Hrou 
1% Projekt ESF - 

realizace 
82% 

Grantové schéma souhrn 



31.1.2012 schůzka Humanitární jednotky Psychosociální pomoc - základy Učebna ČČK 

1.2.2012 DOBROVOLNÍCI ŽIJÍ ČERVENÝM KŘÍŽEM Beseda Gymnázium u Balvanu 

2.2.2012 DOBROVOLNÍCI ŽIJÍ ČERVENÝM KŘÍŽEM Beseda SOS Liaz 

6.2.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Metalmex Chrastava 

6.2.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

7.2.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Mšenáček 

8.2.2012 DOBROVOLNÍCI ŽIJÍ ČERVENÝM KŘÍŽEM Beseda Gymnázium Tanvald 

9.2.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Rýnovice 

9.2.2012 Senioři a první pomoc Beseda Městská knihovna 

13.2.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

14.2.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Kamínek ( Harrachov ) 

17.2.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

17. a 
18.02.2012 

Základy zdravotnických znalostí JSDHO 16 hodin kurz pro hasiče Hasiči Malá Skála a Železný Brod  

20.2.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

21.2.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Mechová 

22.2.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Mechová 

23.2.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Desná 

23.2.2012 Čtyři hodiny pro život Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

23.2.2012 Kurz PP pro uchazeče o ŘP Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

27.2.2012 schůzka HJ Pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

1.3.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

3.3.2012 Ledy 2012 Kurz pro dobrovolníky - záchrana VZS - hasičárna Paseky 

3.3.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ pod Lesem 

4.3.2012 zdravotnický dozor zdravotníci ČČK zimní stadion, Hokej děti a dorost 

5.3.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Školení p. Vorel 

5.3.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

6.3.2012 Chvilka pro život Kurz PP pro pedagogy MŠ pod Lesem  

6.3.2012 Sebeobrana Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvična ZŠ Zásada 

7.3.2012 zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

8.3.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

9.3.2012 Kroužek mladého zdravotníka Schůzka dětí ZŠ Kokonín 

10.3.2012 Doškolení ZZA  
 

Učebna ČČK 

12.3.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Exkurze PČR Technické oddělení 

13.3.2012 Sebeobrana Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvička ZŠ Zásada 

14.3.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

14.3.2012 Předávání medailí dárcům krve stříbrné medaile Kaple Jablonecké  Nemocnice 

19.3.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

20.3.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Metalmex Chrastava 

20.3.2012 Sebeobrana Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvička ZŠ Zásada 

21.3.2012 DOBROVOLNÍCI ŽIJÍ ČERVENÝM KŘÍŽEM Beseda Gymnázium U Balvanu 

21.3.2012 Předávání medailí dárcům krve zlaté medaile Magistrát - obřadní síň 



22.3.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

22.3.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

23. a 
24.03.2012 

Základy zdravotnických znalostí JSDHO 16 hodin kurz pro hasiče Hasiči Mukařov 

26.3.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Eurocentrum 

26.3.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

27.3.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci HP Sporting 

29.a 
30.03.2012 

Akce doprava a bezpečnost Senioři DDH Jablonec nad Nisou 

31.3.2012 schůzka HJ Pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

2.4.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

3.4.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS Městská Policie 

4.4.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

5.4.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

5.4.2012 Dopravní Akce se seniory  zdravotníci ČČK Dopravní hřiště 

6.4.2012 Dopravní Akce se seniory zdravotníci ČČK Dopravní hřiště 

11.4.2012 Bylinky pro život Beseda Městská knihovna 

12.4.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Masarykova - Tanvald 

12.4.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Šumava 

13. a 
14.04.2012 

Základy zdravotnických znalostí JSDHO 16 hodin kurz pro hasiče Hasiči Koberovy 

13.4.2012 Kroužek mladého zdravotníka Schůzka dětí ZŠ Kokonín 

14.4.2012 Seminář pro HJ - Sebeobrana Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvična ZŠ Zásada 

16.4.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Exkurze HZS Jablonec nad Nisou 

17.4.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Zásada 

17.4.2012 Sebeobrana Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvična ZŠ Zásada 

18.4.2012 Předávání medailí dárcům krve stříbrné medaile Kaple Jablonecké  Nemocnice 

19.4.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

19.4.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

20.4.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Malá Skála 

20.4.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

21.4.2012 Jízda na koni pro seniory zdravotníci ČČK DPS Novoveská 

21. a 
22.04.2012 

Zdravotnický dozor  zdravotníci ČČK Jablonecká Hala 2012 

23.4.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Muzeum 

23.4.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Učebna ČČK 

24.4.2012 Dopravní akce zdravotníci ČČK Dopravní hřiště 

24.4.2012 Sebeobrana Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvična ZŠ Zásada 

27.4.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Atotech 

27.4.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

30.4.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Arbesova 

30.4.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Učebna ČČK 

30.4.2012 Dozor na ohňostroji zdravotníci ČČK město jablonec nad Nisou 

1.5.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Učebna ČČK 



2.5.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS Městská Policie 

3.5.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

3.5.2012 maskování figurantů Helpík  Praha 

4.5.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Kokonín 

4.5.2012 Sympozium – resuscitace 2012 CRR seminář pro členy CRR -HJ, lektory Praha 

5.5.2012 schůzka HJ Pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

6.5.2012 Grilování s primátorem města  Společenská akce- spolupráce CSS DPS Novoveská 

7.5.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Učebna ČČK 

9.5.2012 Oblastní hlídky mladých zdravotníků soutěž pro děti ze ZŠ Areál HZS 

10.5.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Kořenov a Rychnov n.N. 

10.5.2012 Výlet se seniory pravidelná klubová akce Klub seniorů ČČK 

12.5.2012 schůzka HJ Pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

14.5.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ Školení  ZŠ Rychnov 

14.5.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Učebna ČČK 

17.5.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

17.5.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

17.5.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Pastelka 

17.5.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK ZŠ Mozartova 

19.5.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Fotbal - městská Policie 

21.5.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Exkurze Dopravní hřiště 

23.5.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Kokonín 

25.5.2012 Krajské kolo Hlídek mladých zdravotníků soutěž pro děti ze ZŠ Spolkový dům Jablonec nad Nisou 

26.až 
27.05.2012 

Zdravotník zotavovacích akcí rekvalifikační kurz; 1.část Učebna ČČK 

28.5.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Šumava 

28.5.2012 Kroužek mladých zdravotníků  Schůzka dětí Učebna ČČK 

29.5.2012 Nácvik evakuace - Krizové řízení MÚ cvičení humanitární jednotky ZŠ Žižkův vrch 

29.5.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

30.5.2012 Schůzka PANELU  Návštěva u HZS Liberec HZS LIberec 

30.5.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

31.5.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS Dopravní policie 

1.6.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Exkurze AČR 

1.6.2012 Dětský den v Zeleném údolí Společenská akce- spolupráce CSS CSS Zelené údolí 

1.6.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

02. až 
03.06.2012 

Zdravotník zotavovacích akcí rekvalifikační kurz; 2.část Učebna ČČK 

3.6.2012 Den s deníkem akce prezentační - pro děti Městská hala Jablonec 

4.6.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

5.6.2012 Výlet se seniory zdravotníci ČČK Frýdlant 

5.6.2012 schůzka HJ Pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

6.6.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

6.6.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Akademie 



7.6.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

7.6.2012 Dětský den v Hamrech akce prezentační - pro děti Hamry 

7.6.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci  Centrum zdravotně postižených 

08. až 
10.06.2012 

Součinnost IZS – Ralsko  cvičení humanitární jednotky VP Ralsko 

11.6.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Desko 

11.6.2012 Kroužek mladých zdravotníků schůzka dětí Učebna ČČK 

12.6.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Desko 

13.6.2012 Den zdravotně postižených Společenská akce Mírové náměstí Jablonec nad Nisou 

13.6.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

14.6.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

14.6.2012 Výlet se seniory klubová činnost Klub seniorů ČČK 

15.- 16. – 
17.06.2012 

Blansko – HMZ republikové postupové kolo ZŠ Kokonín - Blansko 

15.6.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

16.6.2012 Zdravotnický dozor  zdravotníci ČČK Prasolopet 

17.6.2012 Den Otců – Jablonecká přehrada akce prezentační - pro děti Jablonecká přehrada 

18.6.2012 Kroužek mladých zdravotníků Schůzka dětí Učebna ČČK 

19.6.2012 Bylinky pod hvězdami Beseda Městská knihovna 

20.6.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Jablonecká Teplárna 

21.6.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Jablonecká Teplárna 

21.6.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

22.6.2012 Sebeobrana - poslední lekce Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvična ZŠ Zásada 

23.6.2012 Schůzka dobrovolníků schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

23.6.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

26.6.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Kino Radnice 

28.6.2012 
Den  Integrovaného záchranného 
systému 

Prezentace složek IZS Horní náměstí Jablonec nad Nisou 

30.6.2012 Tajný výlet dobrovolníci ČČK Jistebsko a okolí 

12.7.2012 Výlet se seniory klubová činnost Klub seniorů ČČK 

19.7.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

16. až 
20.07.2012 

Příměstský tábor – 1. Turnus zdravotnický tábor pro děti Spolkový dům Jablonec nad Nisou 

2.8.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Třemošnice - Český Dub 

4.8.2012 Výročí 130. let od založení  SDH Huntířov akce prezentační - pro děti Huntířov 

7.8.2012 Cvičení pro IZS – AKT Čechy cvičení humanitární jednotky Prostory AKT Čechy 

9.8.2012 Zdravotnický dozor  TFA  pro HZS 
Střelecký stadion, Jablonec nad 
Nisou 

13.až 
17.08.2012 

Příměstský tábor 2. Turnus zdravotnický tábor pro děti Spolkový dům Jablonec nad Nisou 

21.8.2012 Výlet se se niory zdravotníci ČČK Frýdlant 

23.8.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Stamonta 

31.8.2012 Maškarní rej veřejná akce pro děti Velký sál Spolkového domu 

31.8.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Smržovka 

31.8.2012 Schůzka dobrovolníků schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 



1.9.2012 Memoriál Bedřicha Kuhna  akce prezentační - pro děti ( Hasičské závody Smržovka ) 

4.9.2012 Rozdýchejte s námi Evičku Školení PP pro maminky Učebna ČČK 

04. až 
06.09.2012 

Rekondiční pobyt senioři - Karlos klubová činnost Kořenov 

4.9.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Magistrát 

4.9.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

6.9.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Magistrát 

6.9.2012 Dopravně bezpečnostní akce společná akce s PČR na silnici Kořenov 

7.9.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Kořenov 

7.9.2012 Akce s Dopravní policí České republiky společná akce s PČR ZŠ Kořenov 

10.9.2012 Chvilka pro život Kurz PP pro pedagogy Školení SUPŠ Turnov 

13.9.2012 Den otevřených dveří Nemocnice  Jablonec nad Nisou 

13.9.2012 Rekord v resuscitaci 118 lidí Nemocnice Jablonec nad Nisou 

14.9.2012 Schůzka dobrovolníků schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

15.9.2012 Seminář - sebeobrana Pravidelná schůzka dobrovolníků tělocvična ZŠ Zásada 

15.9.2012 zdravotnický dozor  zdravotníci ČČK  ( hasičská soutěž - Soptík ) 

18.9.2013 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Pohoda 

19.9.2013 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Magistrát 

20.9.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

20.9.2012 Dopravně bezpečnostní akce společná akce s PČR na silnici Lukášov 

20.9.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Magistrát 

20.9.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

24.až 
28.09.2012 

Týden bezpečnosti Městská policie - společná akce DDH Jablonec nad Nisou 

25.9.2012 Základní norma zdravotnických znalostí 12h kurz PP Učebna ČČK 

25.9.2012 Výlet Senioři  Akce s CSS Frýdlant 

26.9.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

26.9.2012 Předávání medailí dárcům krve zlaté kříže Magistrát - obřadní síň 

27.9.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Pastelka 

28. až 
30.09.2012 

Rescue Maraton Soutěž zdravotnických družstev Heřmanův městec u Pardubic 

2.10.2012 Bylinky pro život Beseda Městská knihovna 

4.10.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS Vezeňská služba 

4.10.2012 Den s PČR veřejná akce pro děti PČR  

4.10.2012 Senioři - Frýdlantská tancovačka zdravotníci ČČK Frýdlant 

5.10.2012 Amos – Veletrh vzdělávání prezentační akce Eurocentrum 

6.10.2012 Drakiáda – Ava Čelakovského akce prezentační - pro děti Ava Čelakovského 

8.10.2012 Porada ředitelů ČČK pravidelná každoroční schůzka  Pardubice, hotel Labe 

9.10.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ U Školky - Tanvald 

10.10.2012 Chvilka pro život Kurz PP pro pedagogy DDM Mozaika  

11.10.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

12.10.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

18.10.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS Školení  Vězeňské správy 



18.10.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

19.10.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

22.10.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Vězeňské správy 

23. až 
28.10.2012 

Oblastní studijní středisko Bedřichov pobytová akce pro děti ze ZŠ Bedřichov, penzion Centrum 

24.10.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS Školení  Vězeňské správy 

25.10.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS PČR  

31.10.2012 workshop projekt EU - kurz PP pro IZS Školení  Vězeňské správy 

1.11.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

2.11.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Huntířov 

2.11.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Huntířov 

3.11. a 
04.11.2012 

Zdravotník zotavovacích akcí Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

6.11.2012 DOBROVOLNÍCI ŽIJÍ ČERVENÝM KŘÍŽEM Beseda Kateřinky 

6.11.2012 Chvilka pro život Kurz PP pro maminky Učebna ČČK 

8.11.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Desná 

9.11.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ Slunečnice 

10. až 
11.11.2012 

Zdravotník zotavovacích akcí Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

13.11.2012 Florbalový turnaj Mistroství dorostu Městská hala Jablonec 

15.11.2012 Senioři – výlet a divadlo 
Společenská akce - spolupráce s 
CSS 

Frýdlant 

15.11.2012 Chvilka pro život Kurz PP pro pedagogy Učebna ČČK 

16.11.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Rýnovice 

19.11.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Desná 

20.11.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Mozartova 

21.11.2012 Beseda o bylinkách MS Vrkoslavice - výroční schůze Petřín 

22.11.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci Eurocentrum- vlekaři 

22.11.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

23.11.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

23.11.2012 Schůzka dobrovolníků schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

24.11.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Zimní stadion - Hokej 

26.11.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Rýnovická 

26.11.2012 Schůzka PANELU  Návštěva u HZS Liberec HZS LIberec 

27.11.2012 Základní norma zdravotnických znalostí 12h kurz PP Učebna ČČK 

27.11.2012 Lezecká hala Makak – HZS  zdravotníci ČČK Lezecká hala Makak 

27.11.2012 Zdravotnický dozor zdravotníci ČČK Divadlo, představení pro děti 

28.11.2012 Valné shromáždění OS ČČK výroční schůze všech MS ???? Asi Eurocentrum 

29.11 až 
02.12.2012 

Teambuilding dobrovolníci ČČK Chata hubertka 

30.11.2012 Doktorů se nebojíme! První pomoc hravou formou MŠ 28. Října 

4.12.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Mozartova 

5.12.2012 Mikulášský rej + Andělské zvonění akce prezentační - pro děti Velký sál SDJ 

7.12.2012 Schůzka dobrovolníků schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

7.12.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Rýnovice 



10.12.2012 Dobročinná aukce obrazů  
 

Velký sál SDJ 

11.12.2012 Doma, venku, ve škole …… Základy PPP pro děti ze ZŠ ZŠ Pivovarská 

11.12.2012 Předávání medailí dárcům krve stříbrné + bronzové medaile Kaple Jablonecké  Nemocnice 

12.12.2012 Vyhlášení soutěže o maskota ČČK  
 

Velký sál SDJ 

13.12.2012 Život zachraňující úkony Pravidelný, veřejný kurz PP Učebna ČČK 

21.12.2012 Vánoční besídka pravidelná schůzka dobrovolníků Učebna ČČK 

27.12.2012 Kurz PP zaměstanci firem Školení první pomoci B + G Montage 

 


