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OSMÉ ČÍSLO

Vážení rodiče, milí křižáci, 

Prázdniny jsou v plném proudu, tak se podívejme, co se u nás za poslední půlrok událo. 

 

AKCE 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA (19. 12. 2012) 

 

Letošní (vlastně už loňská) besídka byla první v 

nové klubovně na Praze 1. Nechyběl stromeček, 

spousta dárků, cukroví, bábovek a samozřejmě ani 

litry kofoly. S námi se přestěhovala i tradiční hra s 

kostkou o anonymní dárky, jejímž hlavním účelem 

je napínavý boj o ty dárky, o které je největší zá-

jem. Obdarováni ale byli nakonec opravdu všichni, 

někteří odcházeli i překvapení z toho, jak hodní 

museli být. 

  



 

 

ANTROPOLOGICKÁ VÝSTAVA (27. 2. 2013) 

 

Místo jedné středeční schůzky jsme se vypravili na neob-

vyklou a veřejnosti nepřístupnou výstavu antropologického 

oddělení Národního Muzea v Horních Počernicích. 

Viděli jsme kostry, orgány naložené v lihu, orgány postižené 

vývojovými vadami (například rakovinou a dalšími nemo-

cemi a vadami).  

 

 

 

VELIKONOČNÍ MASSAKR (27. 3. –1. 4. 2013) 

Letošní Velikonoce jsme vyrazili do skautské 

základny u sečské přehrady. Klasický pro-

gram - spousta modelových situací, nějaké to 

učení a hry byl ozvláštněn o cestování po 

různých státech světa. Příjezdový večer a 

druhý den jsme zůstali v České republice. 

Třetí den ráno jsme se probudili 

v Afghánistánu,  vytáhli jsme z batohů pales-

tiny a zkusili si, jaké je to zasahovat na bitev-

ním poli. Večer jsme měli od profesionálních vojáků přednášku o tom, jak to chodí na 

misích v zemích, kde dodnes mají válečné konflikty. Čtvrtý den jsme strávili v Japonsku. 

Poslechli jsme si o nebezpečí povodní, záplav a zemětřesení, a zkusili si zásahy na toto 

téma. Večer nám krásná gejša přenesla občerstvení s čínskými hůlkami. Předposlední 

den jsme se vydali na Aljašku. Zopakovali jsme něco o omrzlinách, podchlazení a hurá do 

sněhu, protože celou dobu vydatně sněžilo. Poslední den nás čekalo uklízení balení a 

loučení.  

Velikonoce na sněhu s tématikou cestování 

po Zemi. Vynikající přednáška od vojáčků o 

Afghánistánu, aljašská snídaně do postele, 

mytí nádobí s tanečním vystoupením, pavouci 

ve sprše a hlavně krev a těsto všude kam se 

podíváš. Jo, miluji křižácké akce!  (Markétka 

S). 

 



 

 

Na křižácké akci jsem byl poprvé. Zajímalo mě, jak to tam 

chodí a také jsem se chtěl přesvědčit, jestli zásahy jsou 

opravdu tak brutální, jak vypadají na záznamech a fot-

kách, které jsem měl možnost si prohlédnout dopředu. 

Líbil se mi zájem mladých lidí o problematiku první po-

moci a také se mi líbilo, jak byla celá akce připravená, tím 

myslím prezentace, videa a modelové situace. Velký dojem 

na mě udělala zejména poslední noční bojovka, když už 

jsme všichni vysílení leželi a spali a najednou zavolal jistý 

(freecoolin), že se ztratil a neví kde je. Byl to Radim, který 

se potají vytratil a připravil tak suprové noční cvičení. 

Vskutku jsem ocenil, že přes tu únavu se všichni zvedli, 

vybavili se vším potřebným a na záchranu a šlo se. Kama-

ráda jsme našli, ošetřili a dopravili do bezpečí. Pěkné bylo 

vidět tu týmovou spolupráci, která je vždy hodně přínosná. Byl to pěkný prodloužený ví-

kend. Díky všem zúčastněným a také velitelce Ivče, která mě mezi vás vytáhla:-). (Vašek T.)  

Jakožto nováček jsem na Velikonoční massakr vyrazila s obavami, abych zapadla, i přes to, 

že většinu účastníků více či méně znám. Mé obavy se však rozplynuly již v autobuse. Užila 

jsem si skvělé dny ve společnosti lidí se stejnými zájmy, potkala i nové tváře a některé zása-

hy mi pomohli utřídit si myšlenky a trochu obohatit můj „záchranářský“ repertoár. Ubyto-

vání by skrývalo pro některé mé známé a kamarády jistě nevýslovný problém – mě však 

tyto podmínky vyhovují, připomínají mi skvělá táborová léta a tak mi spaní vedle kanoe 

absolutně nevadilo. Pevně věřím v další zážitky s těmito úžasnými lidmi. (Péťa P, ČČK Štětí) 

 

MUZEUM PČR, VÝSTAVA HZS (19. 5. 2012) 

 

Navštívili výstavu o pražských hasičích, která 

byla v muzeu Policie ČR. Výstava byla sice 

menších rozměrů, ale i tak byla velmi zajímavá. 

Po zhlédnutí výstavy jsme navštívili ostatní 

expozice muzea.  

 

  



 

 

VÝSTAVA CHODÍCÍ LIDÉ (12. 6. 2013) 

Jedno květnové nedělní odpoledne jsme se rozhodli na-

vštívit výstavu Moje cesta - chodící lidé na výstavišti v Ho-

lešovicích. 

Tato výstava je zaměřena na různá zdravotní postižení lidí 

kolem nás, hlavně na jejich vnímáni veřejností – abychom 

tyto lidi vnímali jako samostatné a nezávislé na svém okolí. 

Výstava má 10 částí, každá se zaobírá konkrétním těles-

ným nebo smyslovým postižením. Vyzkoušeli jsme si růz-

né pomůcky, které pomáhají lidem s postižením, co lze 

,,vidět“ pouhým hmatem, jak složitý je pohyb na vozíku v 

běžném prostředí, nebo jaké je pohybovat se na ulici s bí-

lou slepeckou holí 

Líbily se mi sporty pro znevýhodněné lidi, jako je na příklad stolní tenis, kterému se říká 

showdown, dále také basketball, florbal, a ozvučené míče. Výstava se mi velmi líbila a mr-

zelo mě, že jsme na ni neměli více času. (Míša Š.) 

 

VÝLET DO NELAHOZEVSI  (2. 6. 2013) 

 

Začátek června vybízel k uspořádání výle-

tu, a tak jsme se vypravili na zámek Nela-

hozeves. Nejprve jsme chtěli jet na kole, 

ale předpověď počasí a začínající povod-

ně nám nepřály, tak jsme se vypravili vla-

kem. I tak byl výlet vydařený a prohlídka 

zámku s profesionálním výkladem se nám 

všem líbila. 

  



 

 

TŘEŠŇOVÝ VÍKEND (28.- 30. 6. 2013) 

Na programu třešňového víkendu bylo již 

tradiční lenošení a trávení času s křižáky pod 

stany. Ozvláštněním byl ,,čtyřboj“. Rozdělili 

jsme se na dva týmy (Loosers a Pandy) a sou-

těžili jsme ve velmi netradičních disciplínách 

s vodou i bez vody – disciplínami byly Lavory, 

Petky, Dvacetikorunová štafeta a Pakobal 

(fotbal ve dvojicích se svázanýma nohama). 

Vypravili jsme se také na krátký výlet podél 

přehrady a vodopádů, načesali tu trochu třeš-

ní, která se letos urodila a ti nejodvážnější se také vykoupali v místním rybníce. 

Sluníčko, odpočinek, kamarádi, spousta her a téměř žádné třešně = Třešňový víkend :-) Su-

per, těším se na další akce. (Verča V.) 

Relaxační pohodová akce, pikniky a kraťoučké 

výlety - super a osvěžující. Jako první akce určitě 

vyhovovala. Jen s třešněmi tu toho moc nebylo. Ale 

i tak super, pojedu znovu. (Laura K. - nováček) 

 

 

ŠKOLENÍ PRO ZŠ BOHUMILA HRABALA (19. 6. 2013) 

Základní škola Bohumila Hrabala nás poprosila o malé 

školení první pomoci pro děti prvního stupně. Každý z nás 

měl jedno stanoviště, kam děti chodily po skupinkách. Na 

stanovištích se řešila problematika určitého poranění, se 

kterým se děti mohou setkat, jeho ošetření a následné 

zavolání záchranné služby. Děti byly milé, pozorné a hod-

ně toho již z praxe věděly. Nadšené byly i paní učitelky, 

které by rády tato školení zopakovaly. 

Byla jsme na stanovišti, kde jsem vyprávěla o odřeninách a 

modřinách. Pak jsem pomáhala s křížovkami. Bylo zajíma-

vé, co ty děti někdy vymyslely... třeba orgán, kterým dýchá-

me a začíná to na P, dítě na to: ,,plíseň‘‘.  Celkově bylo zajímavé s nimi pracovat, a bylo 

vtipné, jak vykuleně na nás někdy koukaly. (Julie L.)  



 

 

Důležité odkazy a kontakty 

 

Odkazy 

Stránky Oblastního spolku ČČK Praha 1  http://www.cckpraha1.cz/ 

Stránky naší 7. Místní skupiny   http://www.7mscckpraha1.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. 
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