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Poslání

Osvětová a vzdělávací činnost v oblasti bezpečnosti osob a majetku.

K dosažení  účelu spolek působí  v  oblasti  prevence sociálně nežádoucích jevů,  posiluje  vědomí
nutnosti  zachovávání  bezpečnosti,  pořádá  nebo  spolupořádá  kulturní  a  sportovní  aktivity,
spolupracuje  se  státní  správou,  samosprávou  a  širší  odbornou  veřejností,  školami  při  řešení
složitých problémů z oblasti bezpečnosti, ve spolupráci s vysokými, středními a základními školami
i  mateřskými  školkami  ovlivňuje  programy  výuky  v  oboru  bezpečnosti.  Dalšími  formami  své
činnosti napomáhá rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod., zejména formou další veřejně
prospěšné činnosti a osvětovou činností.
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Přehled činnosti za rok 2019

Sportovní den seniorů na Praze 6 -  dne 30.5.2019 jsme se zúčastnili sportovního dne seniorů
pořádaný spolkem Buďfitseniore na stadiónu Kotlářka na Praze 6.

V rámci sportovního dne seniorů, BEZPEČNÁ ZÓNA nabízela jednodenní kurz sebeobrany pro
seniory,  kteří  si  na  tomto  kurzu  mohou  osvojit  základní  pravidla,  jak  reagovat  v  určitých
incidentních situacích.

Na závěr sportovního dne nám bylo umožněno předvést i názornou ukázku na pódiu, jejímž cílem
bylo ukázat přítomným některé situace, se kterými se mohou setkat.

Sportovní den seniorů v Sokolově -  dne 13.6.2019 jsme se zúčastnili sportovního dne seniorů
pořádaného spolkem Buďfitseniore v Sokolově.

Již  podruhé  Bezpečná  Zóna,  z.s.  ve  spolupráci  s  bezpečnostní  agenturou  WAKENHAT  měla
příležitost se zúčastnit veřejné akce Sportovní den seniorů.

Spolek Bezpečná Zóna zde měl k dispozici svůj stánek, kde nabízel reklamní předměty a informace
týkající se nabídky jejich aktivit zaměřených na seniory (např. umění zvládat incidentní situace).



Natáčení ukázkových videí - Dne 11. 7. 2019 proběhlo první natáčení ze série ukázkových videí
"Nebuď snadný cíl".

Cílem natáčení  bylo  poukázat  na  reálné  hrozby,  které  mohou nastat  při  nedodržení  základních
bezpečnostních pravidel  (vědomé ochrany),  a  to  i  v objektech,  které  jsou vybaveny moderními
zabezpečovacími technologiemi (technickými a bezpečnostními prvky), sloužícími k ochraně osob
a majetku.

V prvním díle představitelé spolku BEZPEČNÁ ZÓNA zaměřili pozornost na seniory, kteří, stejně
jako děti a handicapované osoby, jsou cílovou skupinou, na niž se ve své činnosti svými projekty
spolek zaměřuje, a to zejména v oblasti prevence bezpečí.

ke zhlédnutí – www.bezpecnazona.cz/ukazkova-videa

Základy sebeobrany v Berouně - 12. srpna měl spolek Bezpečná Zóna možnost seznámit děti v
Domu Dětí a Mládeže v Berouně se základy sebeobrany.

Účastníci poznali základy profesní i reálné sebeobrany, která se soustředí především na zlepšení
kondice,  kloubní  pohyblivosti  a  mrštnosti,  ale  zároveň  se  zaměřují  na  sebekontrolu  a  asertivní
jednání vůči jakémukoliv typu napadení.  Osvojili  si základní hmaty a chvaty, kopy sebeobrany,
správné postoje a pochopení motoriky svého těla.



Akce Hvězda 2019 - Dne 7.9.2019 proběhla sportovní akce Hvězda 2019 v oboře Hvězda na Praze
6.

V sobotu 7. září se konal 37. ročník Sportovního setkání nejen vozíčkářů pořádaný v příjemném
prostředí Obory Hvězda na Praze 6 Pražskou organizací vozíčkářů. I letošní setkání bylo finančně
podpořeno Městskou částí Praha 6.

Náš  spolek  zde  měl krátkou  přednášku  s  ukázkou  o  prevenci  a  sebeochraně.  Návštěvníci  měli
možnost se seznámit s touto problematikou na našem stánku.

Dny  IZS  -  Ve  dnech  13.9.  a  14.9.  2019  proběhla  tradiční  veřejná  akce  Dny  IZS.
Akce  se  zúčastnila Policie,  Armáda  ČR,  Hasiči,  Záchranná  služba,  psovodi,  Vězeňská  služba,
Speleologové, spolky a další.

Spolek Bezpečná Zóna se společně s bezpečnostní agenturou WAKENHAT účastnily této veřejné
akce. V pátek spolek měl připravenou přednášku o základech sebeochrany, kterou měl přednášet
JUDr.  Zdeněk  Náchodský,  který  je  soudním  znalcem  v  oboru  kriminalistiky  a  spisovatelem
odborných knih.  Bohužel  byly  přednášky hasičského sboru a  našeho spolku na  poslední  chvíli
zrušeny. I přesto jsme byli rádi, že za námi mohl přijet pan Náchodský a měli jsme možnost s ním
konzultovat naši činnost. 

Sobota  byla  zaměřena  na  ukázky  všech  jednotek  IZS  a  ukázky  jejich  výstroje  a  techniky.
U  našeho  stánku  se  mohli  návštěvníci  informovat  o  preventivních  činnostech  našeho  spolku,
bezpečnostní agentury WAKENHAT a spolku Bílý kruh bezpečí zabývající se domácím násilím.



Sportujeme v každém věku - Sportovní den "Sportujeme v každém věku" se konal 24.9. 2019 od
12.30 do 18.00 hod. v areálu FTVS na Praze 6 za podpory MÚ Prahy 6 a byl určený seniorům nad
60 let.

Závodilo se v několika disciplínách, jako např. v lukostřelbě, minigolfu, mölkku či ladder golfu a
jiných. Návštěvníci si mohli vyzkoušet jízdu na koloběžkách či na šlapacích bugynách. Náš spolek
měl k dispozici stánek, kde se mohli účastníci seznámit s našimi aktivitami, činností bezpečnostní
agentury  WAKENHAT a  Bílého  kruhu  bezpečí.  Od  17  hodin  jsme  měli  možnost  krátké
preventivní přednášky o sebeobraně.

Sportovní setkání pionýrů v Čimelicích -  V Čimelicích se konalo od 27. do 29.  září  setkání
pionýrů pořádané příspěvkovou organizací DDM v Berouně, kterého se zúčastnilo více než 100
dětí, dobrovolníků a dalších přátel tábora. 

Pro děti byly připraveny aktivity: 

jízda bugatou, střelba z luku, střelba ze vzduchovek, painball, sebeobrana, slaňování, ruční tvorba,
dětský hrad

Náš spolek měl na starost sebeobranu. Děti měly příležitost si vyzkoušet základní chvaty, údery do
ochranných pomůcek, základní manipulaci s cvičnou krátkou zbraní.

Pokračování natáčení série Nebuď snadný cíl - V Berouně začalo další natáčení série Nebuď
snadný cíl ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Beroun a pracovníky společnosti WAKENHAT. 

https://www.bkb.cz/
https://www.wakkenhat.cz/


Natáčení „příběh seniora“ proběhlo za dohledu soudní psycholožky Mgr. Zojy Kalivodové, CSc. a
je zacíleno na neziskovou organizaci Život 90. 

Video je k vidění zde - www.bezpecnazona.cz/l/nebud-snadny-cil-pribeh-seniora

Přednáška o prevenci na Praze 1 - Dne 5.12.2019 proběhla v hotelu Hoffmeister přednáška o
prevenci bezpečnosti zaměřená především na seniory a handicapované osoby.

Náš instruktor Radek seznámil účastníky na možné incidentní situace a jak se jím vyhnout, případně
se bránit, např. jak správně vyhodnotit situaci, jak reagovat (pokud je to v dané situaci možné), co
dělat,  pokud se sami staneme obětmi útoku či jsme pouze svědci útoku či okradení. V průběhu
přednášky byla ukázána videa ukazující útoky na seniory na ulici a zastávce MHD.

Přípravy dalšího natáčení  nebuď snadný cíl  -  téma  Domácí  násilí v  spolupráci  se  spolkem
Acorus. Natáčení proběhlo v únoru 2020.



Hospodaření v roce 2019

Náklady (v tis. Kč)

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 0

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0

Osobní náklady celkem 0

Ostatní náklady celkem - přepravné 0

Poskytnuté příspěvky celkem 0

Daň z příjmů Celkem 0

Výnosy (v tis. Kč)

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 0

Ostatní výnosy celkem 0

Přijaté příspěvky celkem 0

Provozní dotace celkem 0

Celkem 0

Výsledek hospodaření před zdaněním 0

Výsledek hospodaření po zdanění 0

Spolek Bezpečná Zóna využila ke své činnosti dobrovolnou činnost a spolupráce a podpory bezpečnostní
agentury WAKENHAT.
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