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SEDMÉ ČÍSLO

Vážení rodiče, milí křižáci, 

rok 2012 se pomalu chýlí ke konci, tak se podívejme, co se u nás za poslední 

půlrok událo. 

AKCE 

RESCUE MARATHON OBRÁCENĚ (5.–6. 7. 2012)  

Došlo nám, že na akcích se bavíme jen my a naši 

vedoucí musí všechno připravovat. Proto jsme se 

rozhodli, oplatit jim jejich práci stejnou mírou. Jeden 

z našich členů, Marek Loudil, uspořádal cvičení speci-

álně vymyšlené pro družstvo vedoucích a organizáto-

rů. Vybrala se velmi pěkná lokalita Kokořínska, na-

koupilo se jídlo, „napůjčovalo“ se, co se dalo, sehnal 

se vrak auta a akce mohla začít. Myslím, že náš orga-

nizační team si akci, na které měl možnost slaňovat, 

plavat, vykopávat dítě z hromady písku, ošetřit na 20 zranění a projít se v pěkném pro-

středí, rozhodně užil. Na jednom stanovišti měli možnost zkusit spolupráci 

s profesionálními hasiči z Aero Vodochody. A celkově bylo možno užít si spoustu srandy, 

zážitků a krásného počasí. O této akci vyšly i dva zajímavé články v Mělnickém týdeníku 

a na dětském webovém portálu Kidsland.cz 

Musím poděkovat rodině Svačinů za přístřeší v noční bouřce, Žofce Levínské za půjčení věcí na 

maskování a maskování samotné, Honzovi Malému za auto a řízení, všem figurantům, Markétce 

Svačinové za pomoc s organizací a společně s Verčou Hámoňovou za vaření. Děkuji za účast. 

Marek Loudil, organizátor 
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RM obráceně byla po hrozně dlouhé době první akce, 

na jejíž organizaci jsem se nemusela nijak podílet. Skoro 

jsem už zapomněla, jaké to je být účastníkem:) Akce se 

mi moc líbila, nebyla nijak fyzicky nebo zdravotnicky 

náročná, ale jsem moc ráda, že si někteří naši členové 

vyzkoušeli, že zorganizování něčeho takového umí být i 

náročné. Taky jsem měla možnost se trošku inspirovat 

na náš "velký" Marathon stanovištěm Sebevražda v autě. 

Ivana Césarová, zasahující 

 

VÝPRAVA (27. –31. 8. 2012) 

Poslední týden o prázdninách jsme se, jako každý rok, 

vypravili do našeho oblíbeného kempu Malešov u Kutné 

Hory. Tentokrát jsme s sebou, kromě lezeckého vybavení, 

vzali i kola, abychom mohli podnikat delší výlety do okolí. 

Navštívili jsme historické centrum Kutné hory s chrámem 

sv. Barbory, zříceninu hradu Sion nebo nedalekou roz-

hlednu.  

 

 

Za celou akci jsme najezdili něco k 60 km. Samo-

zřejmě jsme provozovali i spousty jiných aktivit, na-

příklad koupání v nedalekém rybníce. Celá akce se 

obešla bez potíží a celou dobu bylo krásné počasí. 

Akci hodnotím kladně a doufám, že další budou ještě 

lepší, než tato. 

Radim Fiala 
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RESCUE MARATHON (28.–30. 9. 1012)  

Letošní Rescue Marathon, pořádaný 

v Kostelci u Heřmanova Městce a jeho širokém 

okolí, byl ozvláštněn přítomností týmů sborů 

dobrovolných hasičů. V pátečních večerních 

hodinách byl třetí ročník neprofesionálního 

cvičení zahájen, letos celkem pro 16 týmů – dva 

slovenské (Žiar nad Hronom a Bratislava), čtyři 

ze členů dobrovolných hasičů (SDH Chrast u 

Chrudimi, SDH Kunratice, SDH Kostelec nad 

Labem, SDH Štětí) a zbylých deset z Českého červeného kříže (Jablonec, tým Brno – měs-

to 2x, Praha 1, Děčín, Ostrava, Litoměřice, Mladá Boleslav, GyBot team, Trutnov). 

I letos týmy čekala pátrací akce, tento-

krát ale nenašli letadlo, nýbrž asi dvacet pět 

popadaných, zraněných a promrzlých para-

šutistů. V sobotu proběhl tradiční maraton 

ve formě stanovišť s třemi až pěti poraně-

nými v různých situacích (autonehoda, sebe-

vražda v autě, oběšenci, potrat, chemická 

laboratoř, táborák, požár a další) a hned po 

odpočinku a sprše (kterou nám improvizo-

vaně zajistila základna logistiky Olomouc – sklad Skuteč) už na polovinu týmů čekala 

nehoda autobusu a na tu druhou simulace bojů v Afghánistánu. 

 

Rescue Marathon 2012 mi dal možnost vyzkoušet si nové modelové situace, např. potrat, kdy 

jsem jako jediná holka v týmu musela pomoct, jelikož zraněná k sobě nechtěla žádného muže, což je 

pochopitelné. Nevěděla jsem, co si přesně počít, pracovaly nervy a psychika, ale nějak jsem to zvlád-

la a díky za tuto zkušenost. 

Markéta Svačinová, zasahující 
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Hned po příjezdu na člověka dýchla záchranář-

ská atmosféra, Na první pohled bylo poznat kdo je 

hasič, záchranář a kdo figurant. V sobotu ráno jsme 

na jednom ze stanovišť předváděli sebevraždu v 

autě výfukovými plyny. Zajímavé bylo pozorovat 

rozdílné postupy záchranářů a hasičů. Hasiči jako 

rázní chlapi nejdříve všechny vyházeli z auta a až 

potom se starali o to co se děje, zatímco záchranáři 

se snažili být s námi v kontaktu již od začátku. Akce 

pokračovala až do brzkého rána, kdy jsem předváděla zásah na misi v Afgánistánu. O stres, křik a 

nervozitu zde nebyla nouze a zásah byl náročný jak pro záchranáře, tak i pro figuranty. Celkově byl 

Rescue Marathon 2012 fyzicky i psychicky velmi náročný, člověk byl nevyspalý, ale odjížděl s nadše-

ním a hlavou plnou zážitků a nových zkušeností.  

Adéla Pospíšilová, figurant 

 

 

CROSS PRAGUE TOUR (6. 10. 2012) 

Cross Prague tour je interaktivní hra založe-

ná na orientaci po Praze. Letos se účastnily cel-

kem 4 týmy, dva z Prahy 1 a dva hostující z míst-

ní skupiny Veselí nad Lužnicí. Hra měla tradiční 

průběh, tedy obálky ukryté na zajímavých mís-

tech v Praze. Zvítězil ten, kdo měl nejvíce bodů. 

Extra body bylo možné získat za pohádku anebo 

dobrý skutek na cestě. Zvítězil tým z Veselí nad 

Lužnicí pod vedením Moniky Škrdlové. 

Byla to pěkná akce, zašli jsme na zajímavá místa v Praze, kam bychom se asi jen tak nepodívali. 

Veronika Kubešová 

Počasí bylo ještě téměř letní a tak jsme se po Praze hezky prošli. Hodně jsme se zdrželi hned na 

prvním stanovišti na Kampě. Naštěstí Prahu známe, takže nebloudíme. Fronta u lanovky na Petřín 

nás přinutila šlapat půlku kopce pěšky. Jinak byl zákeřný úkol u Pinkasovy synagogy, kde je 

v sobotu zavřeno, tak se těžko zjišťuje vstupné. Také mě překvapilo, že přijely hned dva týmy z Ve-

selí nad Lužnicí. Nevěděl jsem, že tam je místní skupina. 

Šimon Hlinovský 
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PRVNÍ POMOC V AKCI (22.–28. 10. 2012) 

Podzimní prázdniny jsme se rozhodli věnovat stu-

diu. Vyrazili jsme do Doks k Máchovu jezeru na kurz 

Zdravotník junior. Ve volných chvílích mezi přednáška-

mi jsme jezdili na nafukovacích člunech na nedalekém 

rybníku, vyšli až a hrad Bezděz a užili si spoustu zásahů 

v nejrůznějších situacích. Poslední den nám malé děti 

připravili noční zásah, při kterém jsme si vyzkoušeli 

třídění zraněných metodou START.  

S potěšením oznamujeme, že zkoušky konané 9. 12. 

v Praze všichni zúčastnění zvládli a získali osvědčení 

Zdravotník ČČK junior. 

 

 

Tahle akce mi zvedla sebevědomí zase o 

kousek výš. Co mi hodně utkvělo v paměti byl 

zásah, kdy jsme použili jako tým metodu START 

a "ošetřovali" jsme samé malé děti. Bylo to ná-

ročné hlavně na psychiku a děti byly úžasnými 

herci, až jsem si kolikrát myslela, že to bylo 

doopravdy. 

 

Markéta Svačinová
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ORGANIZAČNÍ ČÁST 

PLÁNOVANÉ AKCE 

Už teď víme, že příští rok bude opravdu zajímavý a čeká nás spousta akcí. 

Akce Wločka 

Velikonoční Massakr 

Bojová hra B2 

CIFA (Challenges In First Aid) 

Třešňový víkend 

Tábor ČČK 

Rescue Marathon 2013 

Bloody Kanikuly 

Mikulášský víkend 

Nábor nováčků 

Spousta cvičení a školení 

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/ 

http://www.cckpraha1.cz/
http://www.7mscckpraha1.cz/
http://www.patapomoc.blogspot.cz/
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. 

 

 

Děkuji za pozornost. Tímto se s Vámi za 7. Místní skupinu ČČK Praha 1 loučím. 

Veronika Hámoňová 

 

 

Náš svět — Tvůj čin. Pro lidstvo. 
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