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VÝROČNÍ ZPRÁVA 
7. Místní skupiny Českého červeného kříže Praha 1 

 

Dění ve skupině:  

Tento rok jsme uspořádali třináct jednodenních, víkendových i vícedenních akcí za-

měřených nejen na první pomoc, ale na celkový rozvoj osobnosti našich členů, a třicet 

pravidelných středečních schůzek. Konec roku byl ve znamení voleb a změny vedení.  

Nové složení našeho předsednictva je takovéto:  

Předseda: Radim Fiala  

Jednatel: Ivana Césarová  

Pokladník: Milena Francouzová  

Revizor: Denisa Hertlová  

Delegát MS: Radim Fiala  

Také se pozměnili vedoucí schůzek a akcí: 

Veronika Vimmrová 

Veronika Hámoňová 

Radim Fiala 

Vojtěch Míra 

Ivana Césarová 

Naší praktikantkou je Milena Francouzová. 

 

 

Akce 2013: 

ANTROPOLOGICKÁ VÝSTAVA (27. 2. 2013) 

Místo jedné středeční schůzky jsme se vypravili na neobvyklou a veřejnosti nepří-

stupnou výstavu antropologického oddělení Národního Muzea v Horních Počernicích. 
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VELIKONOČNÍ MASSAKR (27. 3. – 1. 4. 2013) 

Letošní Velikonoční masakr se konal ve skautské základně nedaleko Seče. Jednalo se 

o akci zaměřenou na první pomoc a praktické procvičení provázané dalším programem 

– cestováním kolem světa. Program i první pomoc byly přizpůsobeny zemi, ve které jsme 

se zrovna nacházeli. Zajímavostí akce byli dva profesionální vojáci, kteří nám pomohli 

projít Afghánistánem a objasnili nám problematiku nášlapných min prostřednictvím 

videí i fotek. 

 

MUZEUM PČR, VÝSTAVA HZS (19. 5. 2013) 

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) 

Tato výstava je zaměřena na různá zdravotní postižení lidí kolem nás, hlavně na je-

jich vnímáni veřejností – abychom tyto lidi vnímali jako samostatné a nezávislé na svém 

okolí. Výstava má 10 částí, každá se zaobírá konkrétním tělesným nebo smyslovým po-

stižením. My jsme si vyzkoušeli pomůcky rozmanité - co lze ,,vidět“ pouhým hmatem, jak 

složitý je pohyb na vozíku v běžném prostředí, nebo jaké je pohybovat se na ulici s bílou 

slepeckou holí. 

 

VÝLET DO NELAHOZEVSI (2. 6. 2013) 

Začátek června vybízel k uspořádání výletu, a tak jsme se vypravili na zámek Nela-

hozeves.  

 

TŘEŠŇOVÝ VÍKEND (28. – 30. 6. 2013) 

Jednalo se o tradiční odpočinkovou akci pod stany nedaleko Kutné Hory. Programem 

byla spousta her na stmelení kolektivu, protože jsme měli dva nové členy. Nechyběly 

výlety a koupání v nedaleké přehradě. 
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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 hodně to-

ho již z praxe věděly. Nadšené byly i paní učitelky, které by rády tato školení zopakovaly. 

 

VÝPRAVA (12. – 18. 8. 2013) 

Jako každý rok jsme koncem prázdnin vyrazili do našeho oblíbeného kempu nedale-

ko Kutné Hory. Program se skládal z výletů jak pěšky, tak (letos již podruhé) na kolech. 

Také jsme si vyzkoušeli lezení, jištění a slaňování na nedalekých skalách.  

 

VÝLET NA KŘIVOKLÁT (15. 9. 2013) 

Výlet na Křivoklát byla akce, na které se potkali členové páté a sedmé místní skupi-

ny. Záměrem bylo členy navzájem představit a pomalu připravovat na budoucí užší spo-

lupráci. 

 

RESCUE MARATHON IV. (27. – 29. 9. 2013) 

Letošní Rescue Marathon byl tradiční nejen místem a počtem týmů, ale i náplní. Le-

tos poprvé se zúčastnil MUDr. Karel Štěpánek, který nám dělal garanta první pomoci. 

Letošní účast byla opět podpořena týmem ze Slovenska, celkem bylo týmů 12 (4 hasič-

ské, zbytek červenokřižácký). Figurantů jsme měli 54. Naše sponzory se nám podařilo 

rozšířit o čtyři nové a příští rok chystáme marathony dva – tradiční víkendový pro do-

spělé a dvoudenní dětský, pro naše nejmenší křižáky a v případě zájmu i pro soptíky. 

 

CROSS PRAGUE TOUR (16. 10. 2013) 

Tradiční interaktivní hra po Praze byla letos druhým stmelujícím prvkem mezi sed-

mou a pátou místní skupinou. I letošní ročník byl originální, protože Praha je naštěstí 

dost velká. 
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CVIČENÍ TUNEL (19. 10. 2013) 

Cvičení Tunel bylo zaměřeno na spolupráci dobrovolných jednotek hasičů a zdra-

votníků (JSDH Letňany s naší skupinou). Jako cvičiště nám sloužil žižkovsko – karlínský  

 

pěší tunel, z karlínské strany. Úkolem hasičů bylo uhasit případný požár, zabezpečit tu-

nel a vyprostit a vyvést lidi ze tří nabouraných vozidel. Zdravotníci přebírali zraněné, 

postavili shromaždiště a všem poskytli adekvátní ošetření.   

 

MIKULÁŠSKÝ VÍKEND (6. – 8. 12. 2013) 

Letošní pokračování akce s dlouholetou tradicí se muselo obejít bez mladších členů, 

protože jsme se rozhodli sladit nově vzniklé předsednictvo a rámcově naplánovat násle-

dující rok 2014. 

 

Nadcházející rok 2014: 

Rádi bychom pokračovali v pravidelných středečních schůzkách v klubovně 

v Koubkově ulici, vždy od 16.00 do 18.00, a samozřejmě v pořádání akcí bohatých na 

první pomoc, ale i hry a zážitky. Dále chceme podporovat vzdělávání našich členů v rám-

ci ČČK a nabírat členy nové. 

 

Ivana Césarová 

Jednatel 7. MS ČČK OS Praha 1 
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