RESCUE MARATHON
KID’S edition
Seč u Chrudimi, 5. – 6. 9. 2014
7. MS OS ČČK Praha 1, Hellichova 11b/632, Praha 1
IČ: 75095343

ZPRÁVA Z AKCE
RESCUE MARATHON Kids edition 2014
Datum: 5. – 6. 9. 2014;
Lokalita: Seč u Chrudimi, okres Chrudim, kraj Pardubický;
Počet zasahujících: 8 pětičlenných týmů dětí ve věku 9 – 14 let (2 týmy ČČK Prahy 1, ČČK Štětí,
ČČK Děčín, 2 týmy ČČK Veselí n/ L., SDH Štětí, SDH Ždírec nad Doubravou);
Figurantů: 23 lidí;
Organizace: 24 lidí (8 hodnotících, 2 fotografové, 4 řidiči, 2 kuchaři, 3 organizátoři, 5 maskérů);
Sponzorovali nás a pomáhali nám: Nadace ČEZ, KOMS Mělník, Coca-cola, sdružení Pomáháme
pomáhat o. p. s., Madeta, Kolínské sodovkárny, Baloušek Tisk, Tatra, SDH Heřmanův Městec,
SDH Načešice, VZS Chrudim, sdružení Rescueinfo.

Tisk:
http://radyvnouzi.cz/sec-patrila-malym-zachranarum
http://bares.blog.idnes.cz/c/425753/Secska-prehrada-patrila-malym-zachranarum.html

Fotografie a videa:
http://mladez7.rajce.idnes.cz/070_Rescue_Marathon_Kids_edition_5.-6.9.14/
https://www.youtube.com/watch?v=y5cSSsr7XxQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJ31m433M94

Úvod:
První ročník zdravotnického cvičení Rescue Marathon Kids edition 2014 se odehrál na
základně vodních skautů v Seči u Chrudimi od pátku 5. září do soboty 6. září 2014. Dětská verze
již tradičního zdravotnického cvičení Rescue Marathon pro dospělé (letos se bude konat již
5. ročník), byla v mnohém podobná, ale přizpůsobená možnostem malých dobrovolných hasičů
a členů Českého červeného kříže. Konkrétně se účastnilo 39 dětí v 8 týmech. Celkově se počet
účastníků zastavil na 97 osobách v rolích hodnotících, řidičů, doprovodů týmů, maskérů, kuchařů a organizátorů. Jádrem programu byl sobotní Marathon s 8 stanovišti na trase dlouhé necelých 8 kilometrů v okolí obce Leškova Hůrka, přes hřeben Javorka a usedlost Dvorec zpět do
Seče.
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RESCUE MARATHON
KID’S edition
Seč u Chrudimi, 5. – 6. 9. 2014
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 byl program
zpestřen ukázkou odtahového vozu a techniky u místní hasičské stanice. Mezitím na základně
proběhla porada hodnotících, po večeři a oficiálním zahájení i figurantů, velitelů a doprovodů,
zasahujících i řidičů. Po deváté hodině se křižovatka nedaleko základny stala dějištěm hromadné
dopravní nehody tří osobních aut a o několik desítek metrů dál i neštěstí při noční projížďce inline bruslařů. Týmy byly rozděleny na dvě skupiny a vyzkoušely si spolupráci při zásahu na těchto modelových situacích. Po zhodnocení se situace odehrály znovu a týmy se vyměnily.
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. Konkrétně se setkaly s těmito situacemi:
Florbalisti – zvrtlý kotník, krvácení z nosu, odřená kolena
Voda – tonutí, zlomená ruka, řezné rány
Táborák – popáleniny rukou a plosek nohou, nadýchání zplodinami
Pohádka – pokousání, otrava, sečná rána, hřebík v noze
Cyklisti – bezvědomí po pádu, odřená kolena, žilní krvácení
Santa – nadýchání zplodinami, zlomenina nártních kůstek
Přetahovaná – otřes mozku, popáleniny od lana
Obvazová technika – popáleniny dlaní, zlomenina předloktí a prstů na ruce
Maraton probíhal hladce podle harmonogramu, v jeho průběhu jsme operativně řešili
pomoc týmům s trasou. Zpestřením pro týmy i figuranty bylo umístění jednoho stanoviště na
protější břeh Sečské přehrady, takže ve dvou úsecích byli přepraveni člunem jednotky hasičů ze
Seče. Dozor prováděli i členové místní jednotky Vodní záchranné služby ČČK z Chrudimi. 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 na
nedalekém dětském hřišti. 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.
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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, 10. 9. 2014
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