
 5. místní skupina Oblastního spolku 
 Českého červeného kříže Praha 7 
 Oblastní spolek ČČK P-7  Klubovna, Gym. Botičská  Janovského 29  Botičská 1  170 00, P-7 – Holešovice  128 01, P-2 – Albertov  

ZPRÁVA Z AKCE 
RESCUE MARATHON 2011 

Datum: 30.9.–2.10.2011 
Lokalita: Mentaurov u Litoměřic (http://mentaurov.radobyl.eu/) 
Počet účastníků: 12 týmů (OS ČČK Praha 7 – 2×, Praha 1, Ostrava, Chrudim, Kladno, Mladá Boleslav, Jablonec n. Nisou, Děčín, M-ČČK Litoměřice, SČK Košice, Rescue team Praha) 

Počet figurantů: 35 lidí 
Organizátorů: 18 lidí 
Pomáhali nám: Hamé spol. s r. o., RedBull ČR spol. s r. o., Aeroklub Vysoké Mýto, SDH Heřmanův Městec, sdružení Rescue Info. 
 
Tisk: 
• http://www.novinky.cz/vase-zpravy/ustecky-kraj/litomerice/1390-7146-krvavy-vikend-s-druhym-rocnikem-rescue-marathonu.html 
• http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20111002mentaurov-rescue-marathon-2011.html 
• http://epaper.denik.cz/eweb/imageview/eweb_vlp_2011_10_04_VC*CHRUD@1669ff72498b7476f554743e2a8cc650_big.jpg/1012/1489/view/ 
 
Video: 
• http://www.155ka.cz/clanek/427-video-rescue-marathon-2011/ 
• http://radyvnouzi.cz/krvavy-vikend-v-litomericich 
• http://www.youtube.com/watch?v=cJra51ztr-w 
 
Fotky: 
• http://mladez7.rajce.idnes.cz/030_Rescue_Marathon_30.9.-2.10.11/  
Úvod: Druhý ročník akce s názvem Rescue Marathon se uskutečnil v tradičním formátu víkendového cvičení. Oproti prvnímu ročníku se nám akce výrazně rozrostla, celkem více než čtyřnásobně, a to s celkovou účastí 114 osob. Jako základna nám po celou dobu sloužil areál skautů v Mentaurově, avšak valná část akce se odehrávala v okolí – obce Skalice a Lbín. 
Program: Sraz účastníků na základně byl plánován na pátek do 20.00, což většina účastníků zvládla, anebo se připojila během večera, kdy byla podávána večeře. Později proběhla nutná porada velitelů, figurantů a zasahujících. Figuranty bylo nutné definitivně rozdělit 
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na jednotlivá stanoviště a vysvětlit jim, co je během sobotního programu čeká.  Pro zasa-hující byla v nočních hodinách připravená prožitková psychologická hra Sklep, jejíž sou-částí byl i náročný, zhruba kilometrový, běh do kopce. Následovalo závěrečné zhodnoce-ní zážitků.  Sobotní dopoledne se neslo ve znamení příprav na hlavní část programu, samotný Marathon. Společný nástup, rozdání map a vysvětlení postupu, přerušené návštěvou sponzorů. Každý účastník obdržel plechovku energetického nápoje RedBull a bagetu Hamé. Průběžně bylo namaskováno všech 35 figurantů a rozvezeno na stanoviště. Úko-lem všech týmů bylo projít ve stanoveném pořadí všechna stanoviště, kde na ně čekaly rozmanité situace. Po zásahu byl postup zhodnocen přítomným organizátorem, který práci týmu i jednotlivá ošetření sledoval. 
Stanoviště: Bitka – rvačka s tragédií, 3 figuranti, tržné rány, šok. Autonehoda – pachatelé na útěku srážka s koloběžkou, 5 figurantů, zlomeniny, zhmož-děniny. Táborák – nezdařilé skákání přes oheň, 3 figuranti, popáleniny II. a III. stupně. Voda – záchrana tonoucího, 2 figuranti, utonulý, střep v chodidle. Skály – pád horolezce, 3 figuranti, poranění páteře, otřes mozku, šok. Politická vražda – rasově motivovaná poprava, 4 figuranti, střelná zranění. Feťáci – feťácké doupě, 3 figuranti. Lesní nehoda – nehoda dělníků dřevorubců (cizinců), 3 figuranti, amputace, poranění břicha. Kanibalové – ostrov kanibalů, 3 figuranti, skalpace, pokousání, vyříznutý jazyk. Kurz přežití – kurz se vymkl, 3 figuranti, střelba, hypoglykemie, distorze kotníku. Výbuch – výbuch plynu, 3 figuranti, popáleniny, zavalení, ohluchnutí.  Maraton skončil hluboko za tmy. Na základně byla podávána večeře, po které se vyhlásila pátrací akce. Úkolem týmů bylo samostatně si zorganizovat pátrání po zříce-ném malém sportovním letadle, kdy byly předány poslední známé souřadnice a směr letu. Po nalezení vraku, ošetření pilota i spolucestujících následoval transport k nejbližší silnici. Po návratu k základně na přicházející účastníky čekal další společný zásah. Figu-ranti byli namaskováni a základna změněna na sektářské doupě, kde právě došlo k rituální sebevraždě celkem 25 lidí. Ve stísněném prostoru se museli vypořádat s různorodými, převážně masivně krvácejícími, zraněními, ale také odporem některých figurantů. Rozhodně si vyzkoušeli i spolupráci napříč týmy a projevila se přirozená auto-rita, nehledě na věk či postavení. Pozdní nedělní snídaně byla následována společným zhodnocením, prostor dostal každý tým, aby vyjádřil klady i zápory proběhlého víkendu a poskytl tak cennou zpětnou vazbu a náměty pro organizátory na zlepšení do příštího ročníku. 



 

Shrnutí:  Celkové hodnocení vyznělo velmi kladně, organizátorům se dostalo poděkování a pozitivně byla akce hodnocena i zúčastněnými novináři (odkazy v úvodu zprávy). Pro všechny byla akce velmi cennou zkušeností a příslibem úspěšných ročníků příštích. 


