RESCUE MARATHON
KID’S edition
Kostelec u Heřmanova Městce, 31. 8. – 1. 9. 2018
7. MS OS ČČK Praha 1, Hellichova 11b/632, Praha 1
IČ: 75095343

ZPRÁVA Z AKCE
RESCUE MARATHON Kids edition 2018
Datum: 31. 8. – 1. 9. 2018;
Lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce, okres Chrudim, kraj Pardubický;
Počet zasahujících: 11 pětičlenných týmů dětí ve věku 6 – 14 let (2 týmy ČČK Prahy 1, Medic
Ústí nad Labem, SDH Nymburk, tým gymnázium Roudnice nad Labem, 2 týmy ČČK Štětí, 2 týmy
SDH Ždírec nad Doubravou, Skautky Heřmanův Městec, Skauti Heřmanův Městec);
Figurantů: 45 lidí;
Organizace: 31 lidí (12 hodnotících, 2 fotografové, 3 řidiči, 6 kuchařů, 3 organizátoři, 5 maskérů);
Sponzorovali nás a pomáhali nám: KOMS Mělník, Tatra, Madeta, Kolínské sodovkárny, SDH
Heřmanův Městec, SDH Načešice, SDH Konopáč, SDH Kostelec u HM, sdružení Rescueinfo, Nadace VIA, Helukabel, Helago, Výzbrojna.cz, Ekopanely, JaGa, Chládek a Tintěra.

Leknín TV:
https://www.youtube.com/watch?v=ilYbTkTUSQI (10.06)

Fotografie a videa:
https://mladez7.rajce.idnes.cz/101_Rescue_Marathon_kids_edition_31.8.-1.9.18/

Úvod:
Třetí obročník zdravotnického cvičení Rescue Marathon Kids edition 2018 se odehrál
v bývalých vojenských kasárnách v Kostelci u Heřmanova Městce od pátka 31. srpna do soboty
1. září 2018. Dětská verze již tradičního zdravotnického cvičení Rescue Marathon pro dospělé
(letos se bude konat již 9. ročník) byla v mnohém podobná, ale přizpůsobená možnostem malých dobrovolných hasičů a členů Českého červeného kříže. Konkrétně se účastnilo 53 dětí v
11 týmech. Celkově se počet účastníků zastavil na 140 osobách v rolích hodnotících, řidičů,
doprovodů týmů, maskérů, kuchařů a organizátorů. Jádrem programu byl sobotní Marathon
se stanovišti na trase dlouhé necelých 6 kilometrů pro mladší a 10 kilometrů pro starší týmy
v okolí Kostelce u Heřmanova Městce.

Web: www.7mscckpraha1.cz; E-mail: 7ms@cckpraha1.cz; Klubovna: Hellichova 11b, Praha 1.

RESCUE MARATHON
KID’S edition
Kostelec u Heřmanova Městce, 31. 8. – 1. 9. 2018
7. MS OS ČČK Praha 1, Hellichova 11b/632, Praha 1
IČ: 75095343

Program:
Sraz účastníků na základně byl plánován na pátek do 17.00. Po ubytování a poradách
velitelů týmů, figurantů a hodnotících se křižovatka nedaleko základny stala dějištěm hromadné dopravní nehody dvou osobních aut a o několik desítek metrů dál i neštěstí se zdivočelými včelami. Týmy byly rozděleny na dvě skupiny a vyzkoušely si spolupráci při zásahu na
těchto modelových situacích.
Sobotní ráno jsme po snídani zahájili nástupem, rozdáním instrukcí a map, společným
focením a přípravou stanovišť. Po rozvozu figurantů následoval rozvoz týmů a v 9.00 začal samotný Marathon. Úkolem všech týmů bylo projít ve stanoveném pořadí stanoviště a poskytnout adekvátní první pomoc. Po zásahu byl postup zhodnocen přítomným hodnotícím. Týmy
se potýkaly s popáleninami, drobnými i vážnějšími úrazy, bezvědomím, resuscitací, krvácením
a dalším.
Maraton probíhal hladce podle harmonogramu, v jeho průběhu jsme operativně řešili
pomoc týmům s trasou. Po skončení Marathonu a svezení všech účastníků zpět na základnu
byl servírován oběd a týmy se vydaly hledat schovaný poklad. Pomocí indicií ze stanovišť objevily tašku s dárky od sponzorů. Následovalo zhodnocení akce s figuranty i zasahujícími a
ukončení. Také díky připraveným dotazníkům pro doprovody týmů jsme získali mnoho podnětů pro zlepšení a cennou zpětnou vazbu.

Shrnutí:
Celkové hodnocení vyznělo velmi kladně, organizátorům se dostalo poděkování a pozitivně byla akce hodnocena všemi účastníky, nejen dětmi. Pro všechny byla akce velmi cennou
zkušeností a už teď se těšíme na další ročník.

Organizační tým cvičení Rescue Marathon Kids edition, Praha, 15. 9. 2018
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