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 situacemi. Modelové situace však často střídaly hry, teoretické výklady, fyzicky ná‐
ročné aktivity a odpočinek. Akce se zúčastnily i děti ze spřátelené skupiny z Prahy 1. 

 

CVIČENÍ ZELENÁ SKVRNA (30. 4. 2011) 

Cvičení  Zelená  skvrna  byla  první  akce,  která  byla  organizována  ve  spolupráci 
s dobrovolnými hasiči z Heřmanova Městce. Akce simulovala požár a výbuch muničního 
skladu. Děti  si  zde mohly vyzkoušet práci v zakouřeném prostředí,  transport  raněných 
a následné ošetření. Zasahující figuranty nikdy předtím neviděli, což přidávalo na auten‐
ticitě celého cvičení. 

 

BAMBRIÁDA (26.–29. 5. 2011) 

Akce,  které  se  naše  místní  skupina  účastnila  poprvé,  letos  proběhla  v Dejvicích. 
V podstatě šlo o propagaci naší místní skupiny a předvádění první pomoci. Vystřídala se 
tam většina našich členů, která návštěvníky v průběhu akce učila např. resuscitaci, stabi‐
lizovanou polohu  či  obvazové  techniky. Děti  si  zde mohly  vyzkoušet  i  jízdu na  vozíku, 
anebo chůzi se zavázanýma očima a slepeckou holí. 

 

CVIČENÍ KLEŠICE (4. 6. 2011) 

Cvičení Klešice bylo realizováno ve stejném objektu jako cvičení Zelená skvrna. Mělo 
však mnohem větší rozměr. K zásahu byl využit celý objekt bývalého kravína, který byl 
přeměněn na parkovací místa, kde vypukl požár. Družstvo našich dětí bylo druhosledo‐
vé, místní dobrovolní hasiči prvosledoví. Cvičení se podařilo, a proto bylo jistě pro naše 
děti zajímavou zkušeností. 

 

TŘEŠŇOVÝ VÍKEND (24.–26. 6. 2011) 

Akce  se nakonec  zúčastnilo  velice málo  členů,  ale  ani  to nám akci nepokazilo. Byli 
jsme  ubytováni  ve  stanech  v našem  oblíbeném kempu Malešov,  nedaleko Kutné Hory. 
Akce proběhla bez komplikací a bez zranění. 

Hlavním programem akce bylo odpočinout si od první pomoci a užívat si letních ra‐
dovánek. Počasí nám bylo nakloněno, a tak jsme si užili plno koupání, her a výletů. 

 

LETNÍ VÝPRAVA ZA DOBRODRUŽSTVÍM (22.–26. 8. 2011) 

Oblíbená akce, která se opět konala v kempu Malešov. Program byl stále ještě odpo‐
činkový, avšak byl obohacen o horolezectví. Hlavním cílem akce bylo sejít se před vstu‐
pem do dalšího náročného školního a křižáckého roku. 
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RESCUE MARATHON (29. 9.–2. 10. 2011) 

Tato  akce  patří  k nejzajímavějším  a  největším  akcím  roku,  která  letos  proběhla 
v Mentaurově u Litoměřic. Jednalo o velké zdravotnické cvičení 11 týmů ČČK a jednoho 
SČK. Celkem se cvičení zúčastnilo okolo 120 lidí. 

Je  to  akce,  na  které  si  všichni  zúčastnění  sáhnou  na  dno  fyzických  i  psychických 
možností.  Během  celého  víkendu  se  zúčastnění  moc  nevyspí.  Zejména  zdravotníci  se 
musejí naučit jednat pod tlakem a spoléhat na své spolupracovníky v týmu. 

Pro akci je charakteristická noční pátrací akce a samotný maraton, v podobě několi‐
ka  stanovišť  v náročném  terénu. Ukončením akce  je  velká noční modelová  situace,  při 
které dochází ke spojení týmů. 

 

BLOODY KANIKULY (16.–20. 11. 2011) 

Bloody  kanikuly  se  letos  opět  uskutečnily  v DDM  v Heřmanově Městci.  Akce  je  již 
tradiční svým krvavým průběhem, během kterého si děti vyzkouší mnoho modelových 
situací nejrůznějších podob. Mezi modelové situace je vkládána i teoretická výuka. I přes 
takto náročný program, však zbyde dostatek  času na  stmelování kolektivu, procházek, 
her a mnoho dalších zajímavých aktivit. 

Cílem akce je děti zábavnou formou naučit první pomoc, popřípadě se v ní zdokona‐
lit. 

 

MIKULÁŠSKÝ VÍKEND (2.–4. 12. 2011) 

Tentokrát jsme se vydali užívat si předvánoční čas do Ronova nad Doubravou. Akce 
byla odpočinková a měla navodit vůni klidu před Vánoci. Sledovali jsme filmy, hráli nej‐
různější hry a chodili na procházky po krásném okolí této základny. 

 

Praha 22. 12. 2011 
Za 5. MS OS ČČK Praha 7 

Michal MACOUREK, předseda 


