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ŠESTÉ ČÍSLO

Vážení rodiče, milí křižáci, 

právě  jste otevřeli  šesté číslo našeho časopisu Křižák,  jedná se o první číslo, které Vás 
bude informovat o dění pod novým Oblastním spolkem — Praha 1. 

V části  Akce  se  budeme  věnovat  zážitkům  z uskutečněných  akcí.  Vše  doplněno 
o fotografie a komentáře účastníků, které lépe vystihnou atmosféru akce. 

V Organizační  částí  naleznete  informace  o  nové  struktuře  pod  OS  Praha  1.  Samo‐
zřejmostí jsou kontakty na vedení naší MS a několik užitečných odkazů. 

AKCE 

AKCE WLOČKA (27.–29. 1. 2012) 

Tato zimní akce probíhala ve skautské základně Čer‐
vený  hrádek  u  Sedlčan.  Programem  akce  byl  aktivní  od‐
počinek — koulování a jiné zimní radovánky, geocaching, 
přednáška o první pomoci zaměřená na zimní problema‐
tiku  a  především  spousta 
pohody  u promítaných 
filmů.   

Byla to skvělá zimní akce, i když nás jelo docela málo. Pro
šli  jsme se zasněženou krajinou, našli  jsme dvě kešky a zhlédli 
jsme pár filmů a zahráli jsme si pěkné hry. 

Šimon Hlinovský, 5. MS 

   



 

 

VELIKONOČNÍ MASSAKR (4.–9. 4. 2012) 

Jednalo  se  o  tradiční  krvavou  akci  plnou  simulací  venku 
i vevnitř. Všechny nás překvapil přítomný sníh, který přibýval 
každým dnem.  Velikým  ozvláštněním  akce  byla  návštěva  ba‐
zénu v blízkém Jablonci n. Nisou. 

Velice  netradiční modelo‐
vou byla noční akce na blízké 
skále,  pršelo  a  zasahujícím 
hrozila  imaginární  lavina, 

všichni  si  sáhli  na  dno,  ale  byli  spokojeni.  Nebojte  po‐
dobných modelovek bude víc ☺ 

Horská  chata Modrá Hvězda byla 
hrozně vysoko, takže to úvodní šplhání se všemi zavazadly nebylo moc pří
jemné. Ale jinak to bylo skvělé. Měli jsme mnoho modelovek uvnitř i venku, 
v nečekaně zimním počasí. Na horách dokonce i sněžilo. Nebyla tam sprcha, 
ale aspoň  jsme navštívili bazén v  Jablonci, což bylo příjemné. Před odjez
dem  jsem v Praze chodil  ještě v kraťasech a po příjezdu do Tanvaldu  jsem 
se musel obléknout,  cestou  zpátky mi  zase už  ve  vlaku  začalo  být horko, 
protože v Praze bylo mnohem tepleji. 

Šimon Hlinovský, 5. MS 

VÝSTAVA BODIES (9. 5. 2012) 

Pro ozvláštnění tradičních schůzek a zopakování toho, co 
už víme o lidském těle, jsme zavítali do Křižíkova pavilonu na 
pražském Výstavišti, kde od března do června probíhala vý‐
stava Human Body — The Exhibition. 

Při výstavě asistovali medici z UK, kteří kdykoliv odpoví‐
dali na naše otázky. Poslední ročník se konal před šesti  lety, 
uvidíme,  kde  opět 
přijede. 

Prošli  jsme si ce
lou  výstavu  a viděli 

jsme mnoho  skutečných  lidských  těl  tak,  jak  je ne
známe, do nejmenšího detailu. Zajímavé byly hlavně 
cévy  a  „prohulené  plíce“,  vedle  kterých  tam  byla 
i prosklená krabice, ve které bylo hodně odložených 
cigaretových krabiček. 

Šimon Hlinovský, 5. MS 



 

 

BAMBIRIÁDA (24.–27. 5. 2012) 

Již tradiční akce pořádaná za účelem prezentace všech 
organizací pracujících  s dětmi. Za náš Oblastní  spolek za‐
jišťuje  Bambiriádu  5.  Místní  skupina,  vedená  Šimonem 
Hlinovským. 

Na  této  akci  byly  prezentovány  obě  naše  skupiny 
a ČČK celkově. Na akci byla pro širokou veřejnost připra‐
vena  výuka  resuscitace,  pro  děti  bylo  připraveno  krvavé 
maskování poranění. 

Bylo  krásné počasí, odpoledne  se hodně oteplilo, ale náladu  to nikomu nezkazilo. Ukazovali 
jsme dětem resuscitaci a taky jsme je maskovali. Byly to pro mě zase nové zkušenosti. 

Lili Paulíková, 7. MS 

PROTIATOMOVÝ KRYT — NEMOCNICE NA BULOVCE (13. 6. 2012) 

Červnové počasí bylo ve znamení nesnesi‐
telného  vedra,  proto  byly  uskutečněny  dvě 
schůzky  mimo  naše  tradiční  prostory  —  ná‐
vštěva  protiatomového  krytu  Nemocnice  Na 
Bulovce a piknik. 

V protiatomovém krytu byly k vidění lůžky 
vybavené  noclehárny,  zařízený  operační  sál 
a strojovna pro zásobování krytu nezávadným 
vzduchem.  Kryt  se  nachází  v podzemí  mezi 

Gynekologicko‐porodnickým oddělením a oddělením ARO. 

Bunkr je pozůstatkem studené války, jako úkryt pro nemocné a zdravotníky. Kryt se začal sta
vět v roce 1962. Při povodních v roce 2002 byl podzemní komplex zprovozněn pro lidi, kterým voda 
vytopila domy. Nikdy tu žádný pacient neležel, ale vejde se jich sem až 80. Tento komplex tu má vše, 
co  je pro přežití pacientů a zdravotníků potřeba (během  jedné hodiny  je kryt připraven k použití, 
stačí  jen připravit postele, vydezinfikovat zařízení a donést zásoby  jídla a  léčiv). Tento kryt  je za
chovalý a dobře udržovaný. 

Míša Štolbová, 7. MS 

PIKNIK VE STROMOVCE (20. 6. 2012) 

Poslední  schůzka proběhla  ve  Stromovce,  kde  jsme  si  udělali 
malý piknik. Všichni jsme donesli něco k jídlu, ale především jsme 
vypili spoustu Kofoly ☺ 



 

 

I když sraz byl doprovázen mnoha zmatky, tak piknik byl skvělý. Dobře jsme se najedli, pili jsme 
Kofolu a popovídali jsme si. Takové pikniky by se klidně mohly pořádat častěji, pokud by na to bylo 
hezké počasí. 

Šimon Hlinovský, 5. MS 

ORGANIZAČNÍ ČÁST 

NOVÝ SPOLEK — NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Od ledna 2012 jsme registrovaní pod Oblastním 
spolkem  Českého  červeného  kříže  Praha  1,  který 
sídlí  v Hellichově  ulici  na  Malé  Straně.  Klubovnu 
máme  na  rohu  Koubkovy  a  Legerovy  ulice 
v blízkosti metra I. P. Pavlova. 

Žádné  změny  významné  změny  neproběhly 
a ani neproběhnou. Program schůzek a akcí připra‐
vují stejní lidé. Náplň zůstala také stejná. Nově má‐

me k dispozici mnohem  lepší materiální a výukové zázemí. Pro přípravu schůzek  jsme 
začali používat datavideoprojektor, všichni členové mají možnost drobného občerstvení 
a nápojového servisu. 

Registrace pod OS ČČK Praha 1 umožní naším členům  i  vedoucím  lepší přístup ke 
vzdělání a nabytí pocitu jistoty s největším pražským spolkem za zády. 

V nejbližší  době  budou  všem  členům  vydány  členské  průkazy  opatřené  fotografií 
a unikátním členským číslem, identifikujícím osobu v rámci celého ČČK. 

PLÁNOVANÉ AKCE 

V blízké době nás čeká tradiční Výprava za 
dobrodružstvím, Zdravotnické cvičení Rescue 
Marathon  III.  a na podzim Oblastní  a Krajské 
studijní  středisko,  které  svým  absolventům 
přinese  mnoho  nových  vědomostí,  anebo  ty 
stávající aktualizuje a utřídí. 

   



 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY A KONTAKTY 

Odkazy 

Stránky Oblastního spolku ČČK Praha 1 

http://www.cckpraha1.cz/ 

Stránky naší 7. Místní skupiny 

http://www.7mscckpraha1.cz/ 

Stránky spolupracující 5. Místní skupiny 

http://www.patapomoc.blogspot.cz/ 

Internetové fotoalbum 

http://mladez7.rajce.idnes.cz/ 

Kontakty 

Michal Macourek, předseda 7. MS ČČK OS Praha 1: 

macourekm@gmail.com; mob.: +420 728 250 014. 

Bc. Ivana Césarová, DiS., jednatelka 7. MS ČČK OS Praha 1: 

ivcanka@gmail.com; mob.: +420 605 552 271. 

Kateřina Krčová, pokladník 7. MS ČČK OS Praha 1: 

k.a.ch.n.i@seznam.cz; mob.: +420 721 129 864. 

Alena Piskáčková, revizor 7. MS ČČK OS Praha 1: 

aja.piskackova@seznam.cz; mob.: + 420 777 011 470. 

 

Vážení rodiče, milí křižáci, 

doufám, že se Vám toto číslo líbilo a přineslo Vám spoustu zajímavých informací. Na ná‐
sledující stránce najdete pozvánku na prázdninovou Výpravu za dobrodružstvím. 

Nyní mi dovolte, abych se s Vámi rozloučil použitím nového motta a loga XXXI. Meziná‐
rodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Hezké prázdniny. 

Za celý Organizační tým se s Vámi loučí 

Michal Macourek 
Předseda 7. MS OS ČČK Praha 1 

Náš svět — Tvůj čin. Pro lidstvo. 



Výprava za dobrodružstvím 
 

O CO JDE:   Jedná se o malou outdoorovou prázdninovou akci plnou dobrodružných her, výletů,  letních 

radovánek a sportovních aktivit. Ale budeme i odpočívat ☺ 

KDY A KDE:   Výprava  se  uskuteční  27.–31.  srpna  2012.  Celý  tento  čas  prožijeme  v našem  oblíbeném 

autokempu v Malešově u Kutné Hory. K dispozici budeme mít plné sociální zařízení, pitnou 

vodu,  elektrickou  zásuvku  a možnost  občerstvit  se  ve  zdejší  restauraci. V blízkosti  kempu 

jsou  krásné  skály,  čistá  přehradní  nádrž,  zřícenina  hradu  Sion,  vodopády  a  blízkost 

historického  města  UNESCO  Kutná  Hora.  Pro  zájemce  a  zdatné  horolezce  zde  bude 

samozřejmě možnost jít si zalézt, pokud máte nějaké lezecké vybavení, vezměte jej. 

KDO:  Tato akce  je neomezena věkem, ale DOBŘE  si pročtěte,  co máte mít  sebou.  Jakmile bude 

něco chybět, nebudete se pravděpodobně moct zúčastnit některých aktivit.  

ZA KOLIK:  Akce nás vyjde na 1300 Kč. (cena zahrnuje ubytování, cestu tam  i zpět, potraviny a rezervu 

250 Kč). 
Platba:  Zaplatit prosím na účet nebo hotově do 31.7. Později bude akce o 300 Kč dražší. Pokud se ale domluvíme na 

opožděné platbě předem, nebude to problém. Číslo účtu: 1004749013/3030. Do zprávy pro příjemce uveďte 

název akce a své ctěné jméno (př.: „Výprava, Josef Křižák“) 

Nedržíš slovo?  Pokud  zaplacenou  akci  odřeknete  14–8  dní  předem  bude  Vám  účtován  stornopoplatek  ve  výši  ½  ceny 

ubytování, tj. 300 Kč, pokud si účast rozmyslíte 7 a méně dní předem bude Vám účtován stornopoplatek v plné 

výši ceny ubytování, tj. 600 Kč. 

SRAZ:    Sraz si dáme v pondělí 27. 8. v 9.30 na Hlavním nádraží před pokladnami.

CO SEBOU:  Věci  si  zabalte do BATOHU, nikoliv do  cestovních kufrů  či  tašek. Nezapomeňte  si baterku 

a náhradní  baterii,  šátek,  hygienické  potřeby,  pevnější  obuv,  sandále,  plavky,  spacák, 

karimatku, venkovní oblečení  (počítejte  radši  se  všemi možnými druhy počasí), pláštěnku, 

sluneční  brýle  nebo  kšiltovku,  ešus,  příbor,  oblíbený  hrníček,  kapesní  nůž,  psací  potřeby 

a blok a polštářek. Taky nezapomeňte na věci jako je nabíječka, kartička pojišťovny a kdo má, 

tak i OP. Nedoporučuji s sebou brát věci jako notebook a další drahosti. 

  Co  se potravin  týče  –  standardní mazací  sýr  či paštika,  20 dkg  tvrdého  sýra,  10 brambor, 

cibuli, oblíbené ovoce nebo zeleninu, půlku nejlépe krájeného chleba, něco co dobíjí energie 

(tatranky, čokoláda…), svačinu a pití na cestu. 

Stany  rozvrhneme pomocí naší  tabulky v Gdocs, vedle vašeho  jména  je kolonka  stan, kam 

v případě,  že  stan  vlastníte,  napište  číslo  vyjadřující  počet  osob,  které  se  ve  stanu  vyspí. 

Jedno místo zaberou batohy,  tzn., že např. do stanu pro  tři osoby se vejdou pouze dvě se 

svými batohy. Pokud váš  stan má předsíně,  tak  toto neřešte. Na  cestu do vlaku  si prosím 

berte co nejméně příručních zavazadel (jako  jsou  igelitky apod.), ponesete si to sami až do 

kempu! 

NÁVRAT:  Vrátíme se do Prahy v pátek 31. 8. v 13.54 na Hlavní nádraží.
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Prohlášení zákonného zástupce (bezinfekčnost) 
(Výprava za dobrodružstvím, 27.–31. 8. 2012) 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………… Datum narození .........................    

Adresa   .................................................................................................................................................................  

Prohlašuji, že dítě  je schopno zúčastnit se akce a že hygienik nebo ošetřující  lékař nenařídil 

dítěti karanténní opatření nebo změnu režimu, dítě nejevím známky akutního onemocnění (průjem, 

teplota  apod.)  a ani  v posledních  dvou  týdnech  nepřišlo  do  styku  s osobami,  které  onemocněly 

infekční nemocí. 

Jsem si vědom/a právních a  finančních následků, které by mě postihly, kdyby z nepravdivých údajů 

tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení dětského kolektivu. 

Svým podpisem níže stvrzuji taktéž souhlas s finančními podmínkami akce. 

Kontaktní telefon na rodiče    .............................................................................................................................  

Zdravotní stav dítěte: 

Zdravotní omezení (fyzická, tělesná)    ..............................................................................................................  

Alergie   ................................................................................................................................................................  

Jiná omezení    ......................................................................................................................................................  

Léky (vypište jmenovitě a jak a kdy užívat)    .................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Dítě je*   plavec)    neplavec) 

V …………….... dne …………………..  Podpis rodičů …………… .......................................................    

PROHLÁŠENÍ VYPLŇTE V DEN ODJEZDU NA AKCI! 

NÁVRATKA AKCE VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽSTVÍM 

(27.–31. 8. 2012) 

Jméno a příjmení ………………………………………………………..…………………………….dat. nar. ………………..………… 

Bydliště …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Dítě smí jít po akci domů*  ano)  ne),  vyzvednu si je v………………… na nádraží. 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 

* Nehodící se škrtněte 
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