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Vážení čtenáři, 

rok se s rokem sešel a já opět sedím nad stránkami Výroční zprávy, abych 

zrekapitulovala během několika hodin celoroční činnost, což je úkol velmi složitý. 

Pokud bych Vám chtěla představit skutečně veškerou činnost našeho 

oblastního spolku, asi bych rozsahem útočila na spisovatele formátu Daniel Defoe, či 

Alexander Dumas. Myslím, že by nám nějakých 500 – 600 stran sotva postačilo, ale 

myslím si, že to by nikdo nečetl.  

A tak vybírám z akcí nejzajímavějších, z akcí, které jsme si maximálně užili, na 

kterých jsme se poučili, které přinesly široké veřejnosti užitek a nám mnoho zážitků. 

Ne každý zážitek byl kladný, ale zážitky nemusejí být vždy pozitivní, jen když jsou 

hluboké, což bylo splněno na 100%. 

Jsem velmi hrdá na naše členy a dobrovolníky, protože když se ohlížím a 

pozoruji ostatní organizace, je komunita „červenokřižáků“ pospolitá i přes maximální 

rozdílnost povah a osudů. To je obrovská síla dobra, kterou dnešní svět potřebuje. 

Rozhlédneme-li se, vidíme z velké části, co je nám podsunuto – zmar, slzy, utrpení.  

Pokud se nebudeme soustředit jen na negativa, bude prosvítat paprsek lidskosti 

každým utrpením, protože kde je utrpení, tam je i naděje. A kde je naděje, najde se i 

ten, jenž prozáří světlem pomoci a lidské lásky, empatie a porozumění. A tak já 

vidím naše členy. Ať jsou, kde jsou a dělají cokoliv, mají velké srdce, a když je 

potřeba, vždy ochotně pomohou. 

A co bych si přála do roku 2015?  

Mnoho paprsků světla, spousta drobných dobrých skutků. Ve světě zmítaném 

válkou, násilnostmi a zlobou je každý kousek dobra vzácností vyvažovanou zlatem. 

Buďte k sobě upřímní, poctiví a hlavně milí. Úsměv je zadarmo, ale pro toho, na 

koho se usmíváte, může mít cenu zlata. Nikdy nevíte, čím 

člověk stojící naproti Vám prochází, proto nesuďte člověka 

podle prvního dojmu. Dejte každému šanci, vždyť jí také 

jednou můžete potřebovat. Užívejte každý přítomný okamžik, 

život je krátký, prchavý, ale nádherný. 

Hezký rok 2015, úspěch, štěstí, lásku a pohodu. Málo 

utrpení a spoustu zářivého světla. 

Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK 
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Základní údaje  

Název a adresa, identifikace  

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou 

E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČ: 00426083, bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou 1933451/0100 

Telefon: 483 356 216; 732 542 934, e-mail: jablonec@cervenykriz.eu 

 

Registrace OS ČČK Jablonec n. N.  

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

1993, pobočný spolek registrovaný u Městského soudu v Praze pod spisovou 

značkou L5090 z 1. 1. 2014 

Registrace OS u Výkonné rady ČČK datum: 1. 1. 1994, registrační číslo: 44  

 

Údaje o personálním zabezpečení Úřadu OS ČČK 

Jablonec n. N.:  

Ředitelka Úřadu OS ČČK: Kateřina Havlová, e-mail: reditelka@cck-jablonec.cz  

Ekonom Úřadu OS ČČK: Bc. Jana Berendová, e-mail: ekonom@cck-jablonec.cz  

Pracovníci Úřadu OS ČČK: Nikola Hušková, e-mail:  kancelar@cck-jablonec.cz  

  Dominika Kottková, e-mail: darci@cck-jablonec.cz  

  Jana Bartošová, e-mail: doprava@cck-jablonec.cz  

  Soňa Fiedlerová (toho času na mateřské dovolené) 

mailto:jablonec@cervenykriz.eu
mailto:reditelka@cck-jablonec.cz
mailto:ekonom@cck-jablonec.cz
mailto:kancelar@cck-jablonec.cz
mailto:darci@cck-jablonec.cz
mailto:doprava@cck-jablonec.cz
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Výkonné orgány Oblastního spolku ČČK Jablonec nad 

Nisou  

Oblastní výkonná rada ČČK Jablonec n. N.  

Předseda: MUDr. Vladimír Poupa 

Místopředseda: Bc. Lenka Klimentová 

Členové OVR: JUDr. Fedor Chomča 

 Ludmila Fidlerová 

 Kateřina Havlová 

 V roce 2014 nás po dlouhé nemoci opustil dlouholetý člen 

Červeného kříže a člen OVR Stanislav Čermák. Jeho místo člena 

OVR zůstalo z úcty ke zesnulému neobsazeno, OVR je i přesto 

plně usnášení schopná. 

Oblastní dozorčí rada ČČK Jablonec n. N.  

Předseda: Bc. Petra Hybnerová MBA 

Místopředseda: Mgr. Petr Němec 

Členové: Taťána Nováková 

                         Zdena Klinková 

Valné shromáždění – datum zasedání: 24. 3. 2014 a 8. 12. 2014 

OVR – počet uskutečněných zasedání: 12. 3. 2014, 25. 6. 2014, 8. 10. 2014 

ODR – počet uskutečněných zasedání: 5. 3. 2014, 26. 6. 2014, 25. 9. 2014  

Delegáti  na republ ikové shromáždění:  

 Bc. Lenka Klimentová 

 Mgr. Petr Němec 
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Základní údaje o  místních skupinách OS ČČK  Jablonec n. N. 

 

MS ČČK 01 Železný Brod 

Předseda: Ludmila Michlerová 

Jednatel: Ludmila Fidlerová 

Pokladník: Ludmila Michlerová  

Počet členů 29 

 

MS ČČK 02 Hrubá Horka 

Předseda: Miloslava Šírková 

Jednatel: Marie Šírková 

Pokladník: Iva Palová 

Počet členů 16 

 

MS ČČK 03 Jirkov 

Předseda: Dagmar Koutská 

Jednatel: Jana Černá 

Pokladník: Věra Kopecká 

Počet členů 7 

 

MS ČČK 04 Jablonec n. N. 

Šumava 

Předseda: František Radkovič 

Jednatel: Eva Štodtová 

Pokladník: Erika Preisslerová 

Počet členů 18 

 

MS ČČK 05 Jablonec n. N. 

Vrkoslavice 

Předseda: Alena Hilgertová 

Jednatel: Hana Ronešová 

Pokladník: Eva Votrubová 

Počet členů 13 

 

MS ČČK 06 Jablonec n. N.  

Předseda: Bc. Lenka Klimentová 

Jednatel: Mgr. Petr Němec 

Pokladník: Martina Tichá 

Počet členů 88 
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Hnutí  ČK&ČP a ČČK  

Český červený kř íž a mezinárodní hnutí  

Český červený kříž je, jakožto uznaná národní společnost ČK, nedílnou 

součástí celosvětově působícího Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného 

půlměsíce (známého též jako Mezinárodní Červený kříž). 

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je neutrální a nestranné, poskytuje ochranu a 

pomoc lidem zasaženým katastrofami a konflikty. Je největší světovou humanitární 

sítí a tvoří je tři složky: 

» národní společnosti, 

» Mezinárodní výbor Červeného kříže, 

» Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce 

Postavení a úkoly složek této mezinárodní asociace vyplývají především z 

Ženevských úmluv, Statutu Mezinárodního hnutí Červeného kříže (schváleného 

vládami zemí - smluvních stran Ženevských úmluv - a složkami Hnutí ČK&ČP) a 

rezolucí Mezinárodních konferencí ČK & ČP. Mezinárodním výborem Červeného 

Obrázek 1 Akce pro veřejnost IZS Jizerské hory 2014 
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kříže byl Český červený kříž uznán 26. 8. 1993 a za člena Mezinárodní federace 

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

Český červený kř íž  

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem 118 04 Praha 1, Thunovská 18, 

IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; 

existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve 

smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostátního práva je spolkem. 

Je jedinou státem uznanou společností Červeného kříže v České republice, 

společnost ČČK tvoří jednotlivé oblastní spolky. 

Nejvyšší volený orgán ČČK: Shromáždění delegátů (SD) v čele se statutárním 

orgánem – prezidentem (SD tvoří delegáti zvolení Oblastními spolky ČČK),  volí 

Výkonný orgán ČČK: Výkonná rada ČČK 

Kontrolní komise: Dozorčí rada ČČK. 

Výkonná rada zřizuje Úřad Českého červeného kříže, jako odborný orgán 

Společnosti ČČK 

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).  

Nejvyšší volený orgán: Valné shromáždění OS ČČK  (tvoří je delegáti zvoleni 

MS ČČK), v čele se statutárním orgánem předsedou  OVR ČČK,  

Zplnomocnění pro statutární zastoupení -  ředitel OS ČČK  

Výkonný orgán OS ČČK: Oblastní výkonná rada ČČK, 

Kontrolní komise OS ČČK: Oblastní 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 
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osobnosti (zanikla k 31. 12. 2013). Sdružují se v nich členové ČČK, MS ČČK musí mít 

minimálně 5 členů.  

Nejvyšší volený orgán: valná hromada MS ČČK  (shromáždění všech členů 

registrovaných v místní skupině), v čele s předsedou MS ČČK, tvořené 

představenstvem MS ČČK, s kontrolním orgánem: revizoři MS ČČK 

Statistické údaje činnosti OS ČČK  

Členové a dobrovolníci  

 Stav k 31. 12. 2014 

Počet registrovaných místních skupin 6 

Počet dobrovolníků 20 

Počet členů ČČK 171 

Počet členů ve věku    6 – 15 let 45 

Počet členů ve věku   16 – 26 let 32 

Počet členů ve věku  27 – 36 let 16 

Počet členů ve věku  37 – 65 let 33 

Počet členů ve věku   nad 65 let 45 

Zdravotnické dozory  

 Stav k 31. 12. 2014 

Počet odsloužených dozorů 157 

Počet odsloužených hodin 668,5 

Počet zdravotníků 34 

Počet ošetřených úrazů 155 

Počet úrazů předaných ZZS 5 
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Školení první pomoci  

DĚTI A MLÁDEŽ 
STAV K 31. 12. 2014 

počet osob 

Školky Doktorů se nebojíme 55 

Základní školy Doma, venku, ve škole 968 

Střední školy Základy první pomoci 45 

VEŘEJNOST  

Kurz 6 hodin pro uchazeče o řidičský průkaz 94 

Kurz 4 hodiny Čtyři hodiny pro život 58 

Kurz 2 hodiny pro zaměstnance firem 231 

SPECIÁLNÍ, ZAMĚŘENÉ KURZY PRVNÍ POMOCI  

HJ ČČK 56h Dobrovolná sestra ČČK 15 

Kurz IZS 4h  pro ozbrojené složky 461 

AKREDITOVANÉ KURZY  

10088/2013-201-302 

20 hodin 

MŠMT -  DVPP Základní norma 

zdravotnických znalostí pro pedagogy  39 

10538/13-212/245 

43 hodin 

MŠMT – Rekvalifikační kurz Zdravotník 

zotavovacích akcí 16 

 

8 hodin 

Doškolení  

Zdravotníka zotavovacích akcí 5 

2013/0175-PC/SP/VP 

6 hodin 

MPSV - Kurz první pomoci pro 

poskytovatele sociálních služeb 16 
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Obrázek 2 Zdravotnický dozor - Návštěva prezidenta v Jablonci 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Benefiční ples pro dárce ČČK 2014 
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Zprávy z akcí, výběr 

aneb každý měsíc něco zajímavého 

  

Obrázek 4 Den IZS Jablonec nad Nisou 2014 

Obrázek 5 Zdravotnický dozor ZASTENROCK Zásada 2014 
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Průřez akcemi:  

30. 1. Účast -  natáčení filmu 

Lhostejnost 

5. - 7. 2. Účast - Odborný kongres 

PROBLEMATIKA A PREVENCE 

HYPOTERMIE + praktický nácvik 

záchrany tonoucího z ledu 

27. 3. Účast - Kurz „Zdravotnické 

právo“ v rámci projektu Nemocnice 

Jablonec n. N. 

18. - 21. 4. Soustředění Humanitární 

jednotky - Šumava 2014 

26. 4. Před čarodějnice s SDH 

Jablonecké Paseky – dětské odpoledne  

10. 5. Celodenní výlet dobrovolníků 

napříč Jizerskými horami 

14. 5. Dopravní soutěž mladého 

cyklisty pořádaná MP Jablonec n. N. 

21. 5. Soutěž mladých zdravotníků a 

Uber plyn, přidej rozum! 

5. 6. Taktické cvičení krizového řízení 

(Panel 2014)  - štábní cvičení 

8. 6. Pohádková přehrada (přes 800 

účastníků) 

11. 6. Den zdravotně postižených 

15. 6. Den otců 

26. 6. Den IZS 

7. -11. 7. a 11. - 15. 8. Příměstský tábor 

13. 9. Stop den Zásada – den IZS 

17. 9. Cvičení a závod pro Vězeňskou 

službu (10 družstev / 7 stanovišť / 

6,4km trať / 360m převýšení) 

20. 9. Dobývání ztraceného záchranáře 

(kolem 50 účastníků) 

10. 10. Euroregion Ámos – burza 

vzdělávání 

24. - 29. 10. Oblastní studijní středisko 

1. 11. 2. Benefiční ples pro dárce 

4. 12. Křesadlo – realizace ocenění 

dobrovolníků v Libereckém kraji 

11. 12. Naděje Vás zahřeje – koncert 

pro naději, spolupořadatel 

 

Obrázek 6 Doma, venku, ve škole, ve zdraví a v pohodě…. 
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Leden –  Natáčení f i lmu lhostejnost  

Český červený kříž, oblastní spolek ČČK Jablonec se rovněž na vzniku filmu 

podílel a to nejen maskováním. „Tento film mi působil husí kůži už jen při čtení 

scénáře," komentovala ředitelka OS ČČK Havlová, která si zahrála i dispečerku a 

scéna se točila v naší redakci. „Nechci věřit, že jsou lidé tak lhostejní. Vím, že strach 

mnohé v kritických chvílích ovládá, ale věřím na lidskost a morální sílu člověka. 

Proto je důležité lidem ukázat, že tato cesta není tou pravou a je důležité v každé 

těžké chvíli zůstat hlavně člověkem," dodala. 

Film pro Febiofest podle skutečné události natočil Jizerský filmový spolek. 

Ženě ležící  v centru Liberce se zakrvácenými ústy  po dlouhé minuty nikdo 

neposkytl první pomoc. Mohl odvrátit její smrt. Nedal jí šanci. 

ŠTÁB JIFIS natáčel klíčové scény k filmu Lhostejnost v neděli v mrazivém 

počasí. Hlavní scény se odehrávaly na náměstí Dr. Farského v Jablonci. Film pro 

Febiofest musel být za dva týdny hotov.  

Žena, o níž film vypráví, zemřela v Liberci na Fügnerově ulici. 

Bc. Lenka Klimentová,  

šéfredaktorka Jabloneckého deníku, místopředsedkyně OS ČČK 

 

Duben - Soustředění 

Humanitární jednotky 

ČČK –  Šumava  

Ve dnech 18. - 21. 4. proběhlo 

1. soustředění Humanitární 

jednotky ČČK OS Jablonec nad 

Nisou v Hojsově Stráži na Šumavě. 

Soustředění se aktivně účastnilo 8 

členů Zdravotnické a 

psychosociální sekce a 1 člen 
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Technické sekce HJ i s dětmi. První konvoj se při příjezdu na místo určení setkal s 

hustým sněžením, tudíž nám odpadla starost se stavěním nového stanu. Rada 

starších se poté usnesla, že nejsme zkřížení s eskymáky, a zahnala zbytek kolektivu 

na lůžka naší ubykace. Druhý den již započal program soustředění. Náš jogín a 

duchovní guru Petr Neměc pro nás připravil ranní rozcvičku, po které následovaly 

testy fyzické zdatnosti sloužící jako odrazový můstek pro naší další činnost a to nejen 

na soustředění. Před obědem jsme ještě stihli přednášku z radiokomunikace s praxí 

ve formě hry na tichou poštu. Odpoledne pak následoval volnější program ve formě 

sportovních her, kde jsme prováděli tzv. Biathlon na sucho, polní rugby a frisbee. Ve 

večerních hodinách přišly na řadu Activity na křižácko-zdravotnický způsob, které 

zaznamenaly u kolektivu velký úspěch. Druhý den v 13:15 nám byl vyhlášen 

poplach s informací, že ve zdejších horách se ztratil "holandský" turista. Parta 6-ti 

členů HJ se pod vedením velitele Zdravotnické a psychosociální sekce Petra Němce 

se vydala na cestu. Směr cesty určovaly šifrované azimuty. Při doražení na místo 

učení byla vytvořena rojnice, která začala pročesávat les. Holandský turista byl 

nalezen v šoku s otevřenou zlomeninou stehenní kosti. Po nálezu došlo k ošetření a 

transportu do civilizace. Poslední den už byl ryze relaxační s malým výletem na 

Černé jezero. Závěrem velké díky Všem zúčastněným za úžasné soustředění. Díky za 

pomoc, ochotu, spolupráci, nasazení a neutuchající humor, bez kterého by to celé 

nešlo.  

Nikola Hušková, velitel HJ OS ČČK Jablonec nad Nisou 

 

Květen - Soutěž mladých zdravotníků  

Ve středu 21. 5. 2014 proběhl v Jablonci nad Nisou 40. 

ročník soutěže mladých zdravotníků. Akci tradičně zaštítil 

primátor města Ing. Petr Beitl a jako správný mecenáš propůjčil 

soutěžnímu klání ulice a prostory města. 

Na celkem pěti soutěžních stanovištích soupeřily 

pětičlenné týmy dětí ve věku od 8 do 14 let. Děti soutěžily ve 
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dvou kategoriích – 1. stupeň a 2. stupeň. Celkově přijelo do Jablonce na  oblastní kolo 

22 družstev. 

Na náměstí po celý den probíhal doprovodný program, který pomohli 

připravit naši přátelé ze složek IZS a další organizace věnující se dětem a mládeži. 

Pozvání a test pro děti připravila i VZP, Společnost SČVAK se postarala se svým 

sodo barem o 

správný pitný 

režim všech 

soutěžících i 

realizátorů. 

Do 

krajského kola, 

které proběhlo v 

Liberci na začátku 

června nás jeli 

reprezentovat: 

za 

1.stupeň  ZŠ 

Kokonín 

za 2.stupeň MS06 Jablonec nad Nisou 

Počet zúčastněných: 300. 

Dominika Kottková, asistentka úřadu OS ČČK 

 

Květen 2014 –  Štábní cvičení v rámci uskupení PANEL LK  

Dne 22. 5. Proběhlo štábní cvičení na území ORP Jablonec nad Nisou, pod 

vedením Ing. Jiřího Vaníčka. Úkolem bylo prověřit fungování uskupení PANEL LK a 

ostatních ve spolupráci s hlavními složkami IZS. V krizovém štábu ORP byla 

přítomna ředitelka OS ČČK a velitel HJ OS ČČK, v okolních obcích byli členové HJ 

OS ČČK spolu s dalšími dobrovolníky jiných organizací, které v uskupení PANEL 

LK jsou zařazeni. 
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Štábní cvičení řesilo průchod informací při rozsáhlých povodních a zpětně 

vyhodnocení a správné rozesílání sil a prostředků na jednotlivá postižená místa. 

I přes drobné nedostatky bylo patrné, že připravenost na takové katastrofy je 

zásadní, protože těžko na cvičišti, lehčejí na bojišti. 

Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK 

 

Červen - Den zdravotně postižených, návštěva 

prezidenta ČR  

Dne 11. 6. 2014 proběhna na Mírovém náměstí tradiční akce s názvem Den 

zdravotně postižených. Den věnovaný nejen postiženým, ale i zdravým lidem, kteří 

mohou nakouknout pod pokličku, jak se žije lidem, kteří mají handicap. 

Své stánky tu měly hlavně neziskové organizace, které svoji činnost zaměřují 

na lidi se zdravotním postižením a profesionální firmy, které pro zdravotně 

postižené nabízejí různé zdravotnické pomůcky.  

ČČK krom poskytování rad, měření tlaku, výuky resuscitace, vytvořil také 

ukázku poskytování první pomoci přímo na ulici s odborným komentářem Kateřiny 

Havlové. Celý dnem provázela herečka Tereza Kostková. 

V rámci tohoto dne byl ČČKoficiálním zdravotnickým dozorem Prezidenta ČR 

při jeho návštěvě a vystoupení na této akci. 

Dominika Kottková, asistentka úřadu OS ČČK  

 

Červen - Den 

Integrovaného 

záchranného systému  

26. 6. 2014 proběhl na Horním 

náměstí v Jablonci nad Nisou další 

ročník dne Integrovaného 

záchraného systému, opět pod 
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taktovkou Ing. Jiřího Vaníčka za spolupráce všech složek IZS ( Policie ČR, ZZS LK, 

HZS LK, Armáda ČR, Vězeňská služba ČR, Městská policie ČR, Nemocnice Jablonec, 

ČČK, Helpík, Horská služba, VZS ČČK, Besip, JSDH…).  Akce je vyvrcholením 

školního roku a proto hlavně dopolední blok navštěvují stovky dětí nejen z Jablonce 

nad Nisou 

Program dne je pevně daný, v rámci dopoledního i odpoledního bloku 

představí jednotlivé složky ukázky ze své práce, program je obohacen vstupy 

„Četnické pátrací stanice“ – historická společnost Policie. U stacionárních stánků si 

všichni účastníci mají možnost prohlédnou výstroj, vyzkoušet něco z činosti nebo 

vysoutěžit upomínkový předmět. Policie ČR a Vězeňská služba ČR představila své 

zásahové jednotky v akci, představili se i psovodi se svými čtyřnohými příslušníky. 

Ve službách policie se představili i koně se svými jezdci z Pražské jízdní jednotky. 

Horská služba předvedla záchranu a slanění se zraněnou osobou z kostela 

Nejsvětějšího srdce Páně.  I vojáci představili své vybavení a nad vším drželi dohled 

Četníci z Četnické pátrací stanice v Praze. Vyvrcholením dopoledního bloku pak byla 

ukázka  součinnosti profesionálních hasičů a zdravotnické záchranné služby 

Libereckého kraje při řešení dopravní nehody - střetu cyklisty s autem. Na této 

ukázce se velmi vyřádil a svoji profesionalitu předvedl hlavní maskér ČČK Jablonec 

pan Vladimír Havel. 

Dominika Kottková, asistentka úřadu OS ČČK 

  

Červenec –  srpen –  

Příměstské tábory ČČK  

Čtvrtým rokem připravujeme přes 

léto 2 turnusy týdenních příměstských 

táborů pro děti od 5 do 13 let. Kromě 

návštěvy dětského dopravního hřiště a 

návštěv různých složek IZS (záchranná 

služba, vězeňská služba, policie ČR, 

armáda ČR, horská služba) jsme navštívili 
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například i redakci Jabloneckého deníku, pořádali pěší výlety v horách, šikovnost 

svých rukou si trénovali při práci s korálky a utkali se v olympiádě dovedností. 

Na konci léta, jako pokaždé byl připraven VELKÝ MAŠKARNÍ REJ, tentokráte 

u sportovní haly, čímž se prázdniny oficiálně zakončili a všechny děti byly pozvané i 

na Mikulášský rej, který tak nějak pomyslně ukončuje akce ČČK v daném roce. 

Oblíbenost těchto táborů roste, většinou se přes den vyřádí nejen děti, ale i 

pracovníci ČČK. 

Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK 

 

Září - Stop den Zásada  

Další den integrovaného záchraného systému, v trošku jiném podání na 

fotbalovém hřišti městysu Zásada pod taktovkou Miroslava Prince. Celé odpoledne 

probíhá ve velmi přátelské atmosféře a děti i dospěláci mají opět možnost se podívat 

na různé činnosti jednotlivých složek. I letos Zásadu při této akci navštívilo cca 1000 

lidí. 

Na dalším ročníku této akce jsme měli ukázku resuscitace, maskovali jsme 

různá zranění, a maskovali jsme též do velké ukázky spolupráce IZS, zraněné dělali 

naši vlastní členové. Své ukázky tu měli i jiné organizace, jako například psovodi 

s vyhledáváním drog, bojové sporty, 

hasiči se nám předvadli jak se hasí 

hořící auta. Horská služba předvedla  

slanění z objektu. A spousty dalších 

stánků se zajímavými informacemi.  

Dominika Kottková, 

asistentka úřadu OS ČČK 

 

 

  



  

   Výroční zpráva 2014 21 

Září - Dobývání ztraceného záchranáře  

V sobotu dne 20. 9. 2014 proběhl závod 

s názvem Dobývání ztraceného záchranáře, 

který se konal okolo Vodní nádrže Mšeno I.    

Záštitu nad akcí převzal primátor města 

Ing. Petr Beitl, zároveň si i trať vyzkoušel 

v týmu mix IZS s ředitelem ÚO HZS LK Ing. 

Petrem Bartoněm, primátorem Ing. Petrem 

Beitlem a ředitelkou OS ČČK Kateřinou 

Havlovou, skončili na krásném čtvrtém místě 

Závod byl prvotně určen k součinosti 

složek IZS, ale nakonec byl otevřen také pro 

věřejnost a mládež.  

Celkem se závodu zúčastnilo 13 

družstev, z toho 8 kmetů a 5 mládeže. Tyto 

družstva se utkaly v celkem 11 disciplýnách, 

které prověřily jejich fyzickou zdatnost, 

psychickou odolnost, první pomoc, záchranu 

tonoucího, ale třeba i logické myšlení. Trať dlouhá 3300 metrů trvala účastníkům 

přes dvě hodiny a do cíle se vraceli nejen mokří a zpocení, ale hlavně spokojení, že to 

dokázali.  

V kategorii kmeti se na prvním místě umístil team Městské policie Jablonec 

nad Nisou, pod vedením Josefa Koženého, na druhém a třetím místě pak skončily 

teamy Vodní záchranné služby Jablonec nad Nisou.  

V kategorii mládež náleží prventví Mládeži Českého červeného kříže Jablonec 

nad Nisou, pod vedením Elišky Havlové, na druhém místě pak stanul team ČČK 

Jablonec nad Nisou a třetí MS VZS Jablonec nad Nisou.  

Jménem OS ČČK  Jablonec nad Nisou děkuji všem, kteří se podíleli na realizaci 

závodu a  také děkuji všem zúčastněným za jejich svělé výkony, sportovního ducha a 

těším se na další společné akce. 

Nikola Hušková, velitel HJ OS ČČK, ředitelka soutěže 
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Říjen - Oblastní studijní středisko  

 

Ve dnech 24. – 29. 10. 2014 v termínu podzimních prázdnin proběhlo oblastní 

studijní středisko pořádané OS ČČK Jablonec nad Nisou. Zúčastnilo se ho 20 dětí 

z celého jabloneckého okresu. Celých 5 dnů jsme děti zábavnou formou učili 

poskytnout první pomoc, základy historie, anatomie, a dalších neméně zajímavých 

témat. Všechno co se děti naučili při přednáškách, si mohli vyzkoušet v praktických 

kolečkách na namaskovaných figurantech.  

V pondělí 27. byl pro děti uspořádán celodenní výlet do Jablonce nad Nisou 

nazvaný Po složkách IZS. V úterý ráno se nám opět povedlo s našimi dobrovolníky 

vymyslet velkou zachraňovací akci. V budově penzionu bylo připraveno 6 

praktických koleček, kdy si museli projít každý všemi situacemi. Děti si vyzkoušely, 

jaké to je si sáhnout na dno a měli plné ruce práce, aby všem zraněným pomohli.  

Liduška Fidlerová, hlavní vedoucí OSS, zdravotnický instruktor ČČK 
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Listopad - 2. benefiční ples  

dárců  

Pod záštitou hejtmana Libereckého 

kraje Martina Půty, senátora parlamentu 

ČR Jaroslava Zemana a firmy Detoa 

proběhl již druhý benefiční ples.  

Tento ples je určen dárcům krve, kteří dávají ze svého 

to nejcennější, dále pak dobrovolníkům, kteří dávají svůj čas a 

v neposlední řadě i podporovatelům ČČK, protože díky jejich 

podpoře můžeme realizovat svoji činnost. 

Večerem opět provázel Jan 

Čenský, k tanci a poslechu 

zahrál band SKY WAY.  

Příjemnou muziku i 

společnost také dokreslilo 

vystoupení tanečnic u tyče a 

nakonec vrchol večera Magic Alex 

a jeho kouzelnická show.  Díky 

drobným dárcům bylo v průběhu 

večera vybráno a do kasičky do veřejné sbírky vhozeno téměř 6000,- Kč.  

Jistě, největším překvapením večera bylo předání šeku skupiny dárců OS ČČK 

na 81 000,- Kč.  Na stránkách regionální televize RTM je možné shlédnout 12-ti 

minutovou reportáž z této úžasné akce.  I v letošním roce byla generálním partnerem 

společnost ČEZ. Za jejich podporu 

děkujeme. 

 

Kateřina Havlová, ředitelka OS ČČK 

 

  

Obrázek 7 - Jan Čenský, moderátor benefičního plesu 
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Celoroční činnost 
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Souhrnná  zpráva o realizaci projektu OPVK  

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření série vzdělávacích programů 

s prvky teorie a praxe, které by byly přímo na míru pro nezdravotnické složky 

IZS s důrazem na účinnou a rychlou pomoc nemocným a zraněným a ohledu i na 

zdraví a život zachránce. Vzhledem k tomu, že dnes je spousta nevyléčitelných, ale 

přenosných chorob, je nutná i osvěta, jak jednat a ošetřovat takové lidi a v neposlední 

řadě vlastní psychohygiena každého příslušníka snižuje riziko vlastního ohrožení 

života a samozřejmě i zvyšuje výkonnost jednotlivých kompetencí. 

V projektu vznikly čtyři hlavní výukové programy a v rámci programů ještě 

moduly, které jsou zaměřené vždy na nějakou oblast první pomoci. Vznikly níže 

uvedené programy a moduly, výhodou je, že moduly lze i samostatně zařadit, jelikož 

mají vlastní úvodní informace (anatomie, nebezpečné nemoci) 

Program 1 – VÁŽNÁ ZRANĚNÍ A ÚRAZY (Modul 1 – termická poranění, 

otravy, úrazy el. proudem, Modul 2 – devastující rány, amputace, tržné rány; Modul 

3 – zlomeniny, poranění kloubů, mozku; Modul 4 – blast syndrom, crush syndrom, 

vnitřní poranění) 

Program 2 – DOPRAVNÍ 

NEHODY (Modul 1 – nehoda OA, NA, 

motocyklu; Modul 2 – hromadné 

havárie; Modul 3 – nehody při sportech) 

Program 3 – NEÚRAZOVÉ 

URGENTNÍ STAVY (Modul 1 – 

bezvědomí; Modul 2 – křečové stavy, 

nemoci srdce, alergie, astma; Modul 3 – 

akutní příhody břišní, porod; Modul 4 – 

Registrační číslo 
CZ.1.07/3.2.01/03.0006 

Název projektu V proudu života s tlukoucím srdcem 

Příjemce Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Jablonec nad Nisou 

Datum zahájení realizace 2. 1. 2012 

Datum ukončení realizace 30. 6. 2014 
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horečnaté stavy, HIV – onemocnění AIDS)  

Program 4 – OŠETŘOVÁNÍ A PÉČE PŘI PŘÍRODNÍCH A JINÝCH 

KATASTROFÁCH (bez modulů, jediný výukový program). 

Kateřina Havlová, manažer projektu, ředitelka OS ČČK 

Senior doprava –  služba Červeného kříže  

Již téměř rok Oblastní spolek Českého červeného kříže 

realizuje službu, kterou využívají především klienti sociálních 

služeb - Diakonie, Rodina24, CZP LK, Centrum denních služeb 

SeniA a Centrum sociálních služeb Jablonec. Služba navazuje na 

sociální služby poskytované v domácnostech seniorů a osob se 

zdravotním postižením. Senior doprava nenahrazuje sociální služby, je důležitou 

návaznou službou především pro terénní služby.  

Od března do prosince využilo Senior dopravy 111 klientů. 

Projekt „Senior doprava ČČK“ podporují členové komunitního plánování, 

pracovní skupiny pro seniory. S naším projektem, jako příkladem dobré praxe 

navazující služby, byla seznámena i Komise humanitní a sociální péče. 

Cílem je poskytnout seniorům službu, která jim umožní sociální kontakt, 

kulturní vyžití, zapojení do běžného života, omezí jejich osamělost, vyloučení ze 

společnosti a následné psychické problémy spojené s omezenou pohyblivostí a 

osamělostí. 

Služba Senior doprava ČČK je v provozu od března 2014, součástí našich 

služeb je i průběžná analýza potřebnosti a zavádění výsledků těchto analýz do praxe. 

Také si vyměňujeme postřehy a zkušenosti s OS ČČK, kde tato služba je již delší 

dobu a mají příklady dobré praxe. V této chvíli jsou žadatelé o službu posuzováni dle 

příspěvků na péči (PNP) a podle skutečného fyzického stavu. 

Senior doprava ČČK je určena hlavně pro seniory, kteří nevlastní osobní 

automobil, jsou osamělí, špatně mobilní, potřebují odvoz, nemají nárok na sanitní 

vozidlo, mají daleko autobusovou zastávku nebo se bojí cestovat MHD a jsou 

příjemci sociálního příspěvku na péči.  
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Z těchto důvodů zůstávají doma a sociálně strádají. Senior doprava ČČK 

nabízí službu přepravy, kterou je možné využívat k návštěvě nejen lékaře, ale i 

kulturních zařízení, úřadů, banky, pošty, kadeřníka, na velké nákupy, ale také k 

návštěvě známých přátel apod.  

Jana Bartošová, řidička Senior dopravy ČČK 

Zpráva o činnosti HJ  

Za letošní rok proběhlo 7 schůzek HJ, na 

kterých se probírala mj. zdravotnická dokumentace, 

interní stavy, polní traumata, obvazová technika aj. 

Pravidelnost schůzek nám překazilo naše vytížení i 

o víkendech, občas proto nebylo možné schůzku 

uskutečnit. 

V průběhu roku 2014 jsme přišli na to, že 

praxe a opakování je matka moudrosti a že ty 

nejjednodušší věci nám často činí ty největší potíže, 

proto se na schůzkách HJ zavedla praktická kolečka. 

Zatím uskutečněná schůzka s nácvikem praxe 

proběhla v listopadu. Od příštího roku navýšíme 

četnost těchto praxí. 

V letošním roce proběhlo úspěšně 1 soustředění HJ v Hojsově Stráži na 

Šumavě. Druhé soustředění se nám již nepodařilo uskutečnit.  

V roce 2014 vznikl A-team HJ, jehož činnost byla po několika měsících 

pozastavena. Jeho principem bylo zlepšit své schopnosti natolik, abychom byli 

schopni udržet tempo s ostatními složkami IZS v terénu, ale také aby se dokázali lépe 

postarat o potřeby našich vlastních členů.  Je nutno zapracovat na nové koncepci 

tohoto záměru.  

V roce 2014 vzniklo mnoho nových dokumentů týkajících se činnosti HJ - např. 

Příkazy velitele HJ, formulář O dočasném členství v HJ, Evakuační zavazadlo, 

formulář - Evakuační evidence, formulář Monitoringu, Metodický plán, Soupiska 

evakuovaných atd.  
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Za letošní rok nám ale také přibylo několik aktivních členů, kteří se již 

angažují jako zdravotničtí asistenci na dozorech.  

Nikola Hušková, velitelka HJ OS ČČK 

Zpráva o činnosti maskérů  

Maskéři ČČK Jablonec nad Nisou celoročně spolupracují téměř při všech 

akcích ČČK. Ať jsou to kurzy první pomoci, taktická cvičení, závody různých složek, 

nebo i výcvik vlastní humanitární jednotky musí maskér ČČK vždy odvést 100% 

činnost, dětské dny a jiné aktivity. 

V roce 2014 beru jako velký posun maskování při natáčení pro film 

Lhostejnost, dále účast při kontrolním cvičení pro urgentní příjem nemocnice Česká 

Lípa a maskování pro cvičení Vězeňské služby.  

Samozřejmě, že práce maskérů je posunována i při akcích různých dnů IZS, 

kde kromě „přípravy“ figuranta pro vrcholnou scénu stánek ČČK nabízí maskování 

různých poranění dětem, což má vždy velký úspěch. Maskéři tu musí zvládat velkou 

masu dětí a tzv. rychlou tvorbu efektních ran. 

Jsem potěšen, že každý z našich aktivních maskérů má chuť sám hledat různé 

nové cesty maskování a vlastní recepty tvorby poranění. Je to základ maskérské 

činnosti, chuť se rozvíjet a nezůstat stát na jednom místě. Proto chystáme další kroky 

v roce 2015 k našemu růstu a k našim potřebám lépe maskovat a více reálně 

zobrazovat. 

Vladimír Havel, hlavní 

maskér OS ČČK    
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Veřejná sbírka  

Oznámena Libereckému kraji podle zákona č. 117/2001 Sb., O veřejných 

sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění 

pozdějších předpisů pod názvem: 

 

HUMANITÁRNÍ STANOVIŠTĚ ČČK JABLONEC N. N. 

Účel humanitární sbírky: získání finančních prostředků na podporu 

humanitární činnosti OS ČČK Jablonec nad Nisou a to jmenovitě hlavně vybavení 

Humanitární jednotky OS ČČK Jablonec n. N. (stany, stoly, židle, skládací lehátka, 

uniformy a obuv, zdravotnické vybavení a zdravotnický materiál, vzdělávací aktivity 

a pomůcky. 

 Transparentní účet veřejné sbírky: Komerční banka Jablonec nad Nisou,  

Číslo účtu: 107 – 5797910257 /0100 
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Zpráva o výsledku hospodaření 
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Ekonomika 

V roce 2014 došlo k ukončení čerpání prostředků z Evropského sociálního 

fondu a k ukončení projektu V proudu života s tlukoucím srdcem. Hospodaření 

Oblastního spolku se postupně dále vyvíjí, s hlavní ekonomkou, členy dozorčí rady 

se snažíme přinést obraz hospodaření pro veřejnost čitelně, přehledně a se svěřenými 

prostředky nakládat hospodárně a účelně. 

 

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu  

Označení Název ukazatele 
Číslo 

řádku 
Stav k Stav k 

1. 1. 2014 31. 12. 2014 

 AKTIVA   

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 0 47 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 375 451 

III. Dlouhodobý finanční majetek 4   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 5 -375 -404 

B. Krátkodobý majetek celkem 6 983 704 

I. Zásoby celkem 7 47 61 

II. Pohledávky celkem 8 274 203 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 653 433 

IV. Jiná aktiva celkem 10 9 7 

 Aktiva celkem 11 983 751 

 PASIVA 12 

A. Vlastní zdroje celkem 13 169 381 

I. Jmění celkem 14 86 322 

II. Výsledek hospodaření celkem 15 83 59 

B. Cizí zdroje celkem 16 814 370 

I. Rezervy celkem 17   

II. Dlouhodobé závazky celkem 18 121 94 

III. Krátkodobé závazky celkem 19 693 126 

IV Jiná pasiva celkem 20  150 

 Pasiva celkem 21 983 751 
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Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu  

Označení Název ukazatele 
Číslo 

řádku 

Činnost  

Hlavní Hospodářská Celkem 

5 6 7 

A. Náklady 1  

I. Spotřebované nákupy celkem 2 382 9 391 

II. Služby celkem 2 537 6 543 

III. Osobní náklady celkemq 4 961 44 1005 

IV. Daně a poplatky 5    

V Ostatní náklady celkem 6 21 1 22 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných 

položek 
7    

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8    

VIII. Daň z příjmů celkem 9    

 Náklady celkem 10 1901 60 1961 

B. Výnosy 11  

I. Tržby za vlastní výkony celkem 12 531 233 764 

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob 13    

III. Aktivace celkem 14    

IV. Ostatní výnosy celkem 15 24  24 

V. Tržby z prodeje majetku 16    

VI. Přijaté příspěvky celkem 17 311  311 

VII. Provozní dotace celkem 18 921  921 

 Výnosy celkem 19 1787 233 2020 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 20 -114 173 59 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 21 -114 173 59 
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Bilance –  Výsledovky  vybraných středisek  

Středisko 01 –  PP První pomoc / hlavní činnost  

Číslo 

účtu 
Název Stav Kč 

NÁKLADY 

50x xxx Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, literatura, drobný majetek, PHM, 

spotřeba energií) 
191 112 

51x xxx Služby (telefony, internet, strava, účetnictví) 138 856 

52x xxx Osobní náklady (mzdy, odvody, zákonné soc. náklady) 311 018 

54x xxx Ostatní náklady (pojistné, bankovní poplatky, provozní režie) 11 605 

 Náklady celkem 652 594 

VÝNOSY/ PŘÍJMY 

60x xxx Příjem  - Kurzy PP pro autoškoly / evropský certifikát/ 23 240 
Příjem – Kurzy PP pro firmy 45 740 
Příjem – Kurzy PP život zachraňující úkony /evropský certifikát/ 28 086 
Příjem – Kurzy pro školy, školky 22 900 
Příjem – Základní norma zdravotnických znalostí /akreditovaný kurz 

MŠMT/ 

19 860 
Příjem – Zdravotník zotavovacích akcí / akreditovaný kurz MŠMT/ 25 935 
Příjem – Kurz pro dobrovolné hasiče / schválené GŘ HZS/ 14 600 
Příjem – Kurz pro pečovatelky / akreditováno MPSV/ 24 300 
Příjem – Zdravotnické dozory  84 270 
Příjem ostatní 65 710 

64x xxx Ostaní výnosy, příjmy 7 178 

68x xxx Příspěvky Ú ČČK Praha (Dotace) 44 105 

 Příspěvky, dary 67 922 

 Příspěvky, akce 10 300 

69x xxx Přijaté dotace -  Statutární město Jablonec nad Nisou 49 800 

 Přijaté dotace – Liberecký kraj 97 550 

 Přijaté dotace – Úřad práce Jablonec nad Nisou 100 416 

 Celkové příjmy 731 912 

 Hospodářský výsledek střediska 79 318 
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Středisko 02 –  BDK Bezpříspěvkové dárcovství  krve  

Číslo 

účtu 
Název Stav Kč 

NÁKLADY 

50x xxx Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, literatura, drobný 

majetek, PHM, spotřeba energií 
48 808 

51x xxx Služby  (telefony, internet, strava, účetnictví) 84 447 

52x xxx Osobní náklady (mzdy, odvody, zákonné soc. náklady) 26 538 

54x xxx Ostatní náklady (pojistné, bankovní poplatky, provozní režie) 3 163 

 Náklady celkem 162 956 

VÝNOSY/ PŘÍJMY 

60x xxx Příjem od KNL, Transfuzní oddělení 37 100 

64x xxx Ostaní výnosy, příjmy 2 341 

68x xxx Příspěvky Ú ČČK Praha (Dotace MZ ČR) 17 106 

 Příspěvky, dary 10 318 

 Příspěvky, akce 20 086 

69x xxx Přijaté dotace -  Statutární město Jablonec nad Nisou 10 000 

 Přijaté dotace – Liberecký kraj 54 604 

 Přijaté dotace – Úřad práce Jablonec nad Nisou 7 200 

 Celkové příjmy 158 755 

 Hospodářský výsledek střediska - 4 201 
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Středisko 03 –  Senior doprava ČČK  

Číslo 

účtu 
Název Stav Kč 

NÁKLADY 

50x xxx Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, literatura, drobný 

majetek, PHM, spotřeba energií 
70 960 

51x xxx Služby (telefony, internet, strava, účetnictví) 26 674 

52x xxx Osobní náklady (mzdy, odvody, zákonné soc. náklady) 79 179 

54x xxx Ostatní náklady (pojistné, bankovní poplatky, provozní režie) 2 171 

 Náklady celkem 178 984 

VÝNOSY/ PŘÍJMY 

60x xxx Příjem příspěvků od klientů 39 200 

68x xxx Příspěvky, dary – Statutární město Jablonec n. N. 87 000 

 Příspěvky, dary ostatní 5 000 

69x xxx Přijaté dotace – Úřad práce Jablonec nad Nisou 59 423 

 Celkové příjmy 190 623 

 Hospodářský výsledek střediska 11 638 
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Středisko 04 –  humanitární  středisko  

Číslo 

účtu 
Název Stav Kč 

NÁKLADY 

50x xxx Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, literatura, drobný 

majetek, PHM, spotřeba energií 
128 665 

51x xxx Služby (telefony, internet, strava, účetnictví) 216 462 

52x xxx Osobní náklady (mzdy, odvody, zákonné soc. náklady) 141 143 

54x xxx Ostatní náklady (pojistné, bankovní poplatky, provozní režie) 5 686 

 Náklady celkem 491 956 

VÝNOSY/ PŘÍJMY 

60x xxx Příjem vlastní ze služeb 42 725 

68x xxx Příspěvky, dary 88 842 

 Příspěvky, akce 45 200 

 Příspěvky, ostatní 7 000 

69x xxx Přijaté dotace – Úřad práce Jablonec nad Nisou 77 423 

 Celkové příjmy 361 190 

 Hospodářský výsledek střediska -130 766 
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čís lo název roční náklady
p

o název roční příjmy
p

o

Osobní náklady Příjmy z činnosti - vlastní

1. Mzdy pracovníků ČČK 866 400,00                         školení první pomoci 174 000,00       

1.1. ředitelka  OS ČČK 192 000,00                          
l

efi rmy 48 000,00           
Z

Z

1.2. ta jemník OS ČČK, vel i tel  HJ 144 000,00                          
l

eakreditované kurzy MPSV 24 000,00           
p

e

1.3. řidička  Senior dopravy 144 000,00                          
z

dakreditované kurzy MŠMT 48 000,00           
Z

Z

1.4. As is tentka  úřadu, lektor 120 000,00                          
p

okurzy pro veřejnost 24 000,00           
A

u

2. sociá lní a  zdravotní zaměstnavatel 204 000,00                          kurzy školy, školky 6 000,00             
š

k

3. ostatní sociá lní příspěvky 33 600,00                            
s

tpraktická  modelová cvičení 6 000,00             
p

ř

4. povinné pojiš tění zaměstnanců 4 800,00                              Školení JSDHO 18 000,00           
š

k

5. DPP - lektoři , ZD 24 000,00                            

zdravotnické dozory 58 800,00         

Provozní náklady 325 800,00                         kulturní akce 6 000,00             
d

i

6.1. nájem kanceláře + s lužby 56 400,00                            sportovní akce 48 000,00           

6.2. nájem + s lužby sklad 16 800,00                            hasiči 4 800,00             
H

a

6.3. Telefony + internet 21 600,00                            
3

x 

6.4. provoz auta  škoda fabia 24 000,00                            Ostatní příjmy 19 000,00           

6.5. provoz auta  dacia 24 000,00                            spolková činnost 15 000,00           

6.6. půjčky ČČK 66 000,00                            prodej knih 2 000,00             

6.7. kancelářské potřeby 24 000,00                            prodej triček, hrnečků 2 000,00             

6.8. zdravotnické potřeby 24 000,00                            

6.9. maskérské potřeby 18 000,00                            Příjmy z činnosti -získané 1 089 200,00     

6.10. účetnictví 42 000,00                            Podpora  ČČK 25 000,00           
p

r

6.11. pojiš tění dobrovolníků, aut 9 000,00                              Podpora  ČČK 30 000,00           
p

r

Podpora  Kra j 300 000,00       
p

ř

vybavení a humanitární činnost 148 800,00                         Podpora  Kra j 200 000,00        
t

í

7.1. základní vybavení přís troji  50 400,00                            Podpora  město 100 000,00        
p

ř

7.2. Uniformy + udržování 20 400,00                            Podpora  město 60 000,00           
p

o

7.3. vzdělání lektorů a  zdravotníků 60 000,00                            Podpora  granty a  nadace 150 000,00        
ž

á

7.4. supervize dobrovolníků 6 000,00                              Podpora  sponzoři 60 000,00           
p

ř

7.5. IT + správa a  údržba 12 000,00                            ostatní příjmy 164 200,00        
n

e

Celkové náklady organizace 1 341 000,00                      Celkové příjmy organizace 1 341 000,00   

VÝDAJOVÁ ČÁST PŘÍJMOVÁ ČÁST

Rozpočet OS ČČK pro rok 2015  
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Závěr 

Každým rokem se snažíme více zpřesňovat přehled o stavu účtů a majetku. 

Během několika let jsme udělali velký kus práce. Na počátku roku 2014 jsme měli 

pouze 2 zaměstnance, na konci roku nás bylo již pět. Máme ve vlastnictví dvě auta a 

dostali jsme výprosou skladové prostory od Statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Aktuální úkol naší organizace je v souladu se střednědobou strategií našeho 

rozvoje nastavit i účetní a manažerské přehledy. Všichni zaměstnanci OS ČČK jsou 

vázáni kodexem, který jim dobrovolně ukládá zvyšovat svoji kvalifikaci a kvalitu 

práce. Rovněž jsme nastavili mechanizmy zpětné kontroly naší vlastní práce a jako 

podnětné přijímáme i případné stížnosti. 

Máme jistá specifika, naším srdcem jsou dobrovolníci, kteří přicházejí a 

odcházejí podle vlastních nastavených mantinelů. Z naší strany velkým úkolem 

vytvořit pro ně zázemí, do kterého se rádi budou vracet tak, aby nám pomohli 

realizovat veškeré připravované projekty. 

Našimi principy jsou nestrannost, 

nezávislost, neutralita, humanita, 

jednota, dobrovolnost a světovost. 

Některé principy dokážeme vyplnit do 

puntíku, některé nikoliv, přesto je naším 

úkolem snažit se stále poučit se 

z nezdarů a jít dál. 

 

Všem našim podporovatelům patří 

poděkování a s ostatními se těšíme na 

shledání v roce 2015. 

 

 


