RESCUE MARATHON III.
Kostelec u Heřmanova Městce, 28.–30. 9. 2012
7. MS OS ČČK Praha 1, Hellichova 11b/632, Praha 1
IČ: 75095343

ZPRÁVA Z AKCE
RESCUE MARATHON 2012
Datum: 28.–30. 9. 2012
Lokalita: Kostelec u Heřmanova Městce, bývalá vojenská základna
Počet účastníků: 16 týmů (OS ČČK Praha 1 — 2×, Ostrava, Trutnov, Mladá Boleslav,
Jablonec n. Nisou, Děčín, Brno — 2×; Gybot team; OS SČK Bratislava, Žiar nad Hronom;
SDH Kostelec nad Labem, Chrast u Chrudimi, Kunratice, Štětí)
Figurantů: 52
Organizátorů: 3
Sponzorovali nás a pomáhali nám: Nadace Vodafone Česká republika, RedBull, Bagety
Frencl, Coca‐Cola, RS Zbyslavec, Rescueinfo, SDH Heřmanův Městec, SDH Načešice,
SDH Kunratice.

Tisk




http://radyvnouzi.cz/hermanomesteckymasakr
http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/20111002mentaurov‐rescuemarathon‐
2011.html
http://www.pozary.cz/clanek/59199‐rescue‐marathon‐letos‐i‐s‐ucasti‐hasicu‐
prvnimzasahem‐bylo‐zricene‐vojenske‐letadlo/

Video



http://www.stream.cz/uservideo/765238‐rescue‐marathon‐2012
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rQF‐H9GAOcc

Fotky


http://mladez7.rajce.idnes.cz/044_Rescue_Marathon_28.‐30.9.12/

Úvod
Třetí ročník akce s názvem Rescue Marathon se uskutečnil v tradičním formátu ví‐
kendového setkání. Akce se nám oproti loňským ročníkům opět rozrostla, letos s celko‐
vou účastí 155 osob. Na rozdíl od minulých ročníků se letos zapojily i čtyři týmy složené
z dobrovolných hasičů.
Jako základna nám po celou dobu sloužil bývalý vojenský areál v Kostelci u Heřma‐
nova Městce, většina akce se ale odehrála v okolí obcí Heřmanův Městec, Konopáč, Vyži‐
ce, Zbyslavec, Míčov a Sušice.

Program
Příjezd účastníků na základně byl plánován na pátek do 17.00, což většina účastníků
zvládla nebo se připojila během večera. Ten do 20.00 probíhal hlavně venku, při grilová‐
ní skoro 80kilového čuníka a klobás. Po oficiálním zahájení akce proběhly porady velite‐
lů, zasahujících, hodnotících a také figurantů.
Web: www.7mscckpraha1.cz; Email: 7ms@cckpraha1.cz; Klubovna: Koubkova 1, Praha 2.
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Figuranty bylo nutné definitivně rozdělit na jednotlivá stanoviště a vysvětlit jim, co
je během sobotního programu čeká.
Pro zasahující byla v noci připravena pátrací akce po více jak dvaceti pěti parašutis‐
tech, kteří museli nouzově vyskočit z padajícího letadla. Zdravotníci je po nalezení muse‐
li ošetřit a transportovat na shromaždiště.
Sobotní dopoledne se po snídani neslo ve znamení příprav na hlavní část progra‐
mu — Marathon. Následoval společný nástup, rozdání map, vysvětlení postupu a ná‐
vštěva sponzorů. Průběžně jsme namaskovali všech padesát dva figurantů, kteří byli
rozvezeni na místo.
Úkolem všech týmů bylo projít ve stanoveném pořadí všechna stanoviště, kde na ně
čekaly rozmanité situace. Po zásahu byl postup zhodnocen přítomným hodnotícím, který
práci týmů i jednotlivá ošetření sledoval.

Stanoviště

















Chemická laboratoř — cizojazyčně hovořící figuranti, poleptání, nadýchání zplodin
z pokusů;
Autonehoda — návrat ze svatby, sražení ženy s kočárkem, resuscitace dítěte;
Táborák — nezdařilé skákání přes oheň, poranění od střelby z luku;
Voda — záchrana tonoucího z vody a podchlazení;
Sebevražda v autě — otrava výfukovými zplodinami, resuscitace;
Oběšenci — oběšení tří studentů kvůli špatnému vysvědčení;
Feťáci — feťácké doupě, halucinace, „zlatá dávka“;
Lesní nehoda — oprava rekreační chaty, pád ze střechy a poranění pilou;
Pohádka — víla s hřebíkem v noze, Karkulka pokousaná od vlka, přejedený Otesá‐
nek a otrávený Křemílek;
Potrat — dvě opilé ženy při cestě z hospody, jedna agresivní příbuzná postižené;
Požár — požár budovy s uvízlými lidmi, příbuzní před budovou;
Historická — poranění meči, střelná poranění;
Fotbaloví fanoušci — fanoušci při fotbalovém zápase, opilost, aspirace, infarkt;
Znásilnění — znásilněná dívka, násilník a přítel oběti;
Dětské hřiště — písek v očích, popíchání včelou a odřená kolena;
Allahu Akbar — vykon práva Šaríja (useknutá ruka, zbičování).

Marathon skončil pozdě v noci. Na základně byla servírována večeře, po které se
týmy rozdělily na dvě poloviny. První zasahovala u nehody autobusu a druhá u simulace
válečného konfliktu v Afghánistánu. Po zhodnocení se týmy vyměnily, aby si mohly zku‐
sit zásah i u druhé situace.
Akce skončila kolem třetí hodiny ranní, do sedmi bylo volno a možnost si odpoči‐
nout. Kvůli havárii teplé vody nebyla během akce možnost se v objektu vysprchovat, ale
zajistili jsme přes základnu logistiky v Olomouci (se skladem ve Skutči) postavení nou‐
zového hygienického zázemí se sprchami a umyvadly.
Po nedělní snídani proběhlo klasické společné zhodnocení (zasahující, hodnotící a fi‐
guranti zvlášť), prostor dostal každý, kdo jej potřeboval. Všichni nám poskytli cennou
zpětnou vazbu a náměty na zlepšení příštích ročníků.
Web: www.7mscckpraha1.cz; Email: 7ms@cckpraha1.cz; Klubovna: Koubkova 1, Praha 2.
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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 už teď se těšíme na další ročník.
Za organizační tým RM
Ivana CÉSAROVÁ

Web: www.7mscckpraha1.cz; Email: 7ms@cckpraha1.cz; Klubovna: Koubkova 1, Praha 2.

