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K + Ř + I + Ž + Á + K 
DEVÁTÉ ČÍSLO 

Vážení rodiče, milí křižáci, 

další půlrok uběhl jako voda a Vy máte opět možnost podívat se, co se u nás všechno 

událo. 

AKCE 

RESCUE MARATHON IV. (27. – 29. 9. 2013) 

Již čtvrtý ročník Rescue marathonu, který se le-

tos konal opět v Kostelci u Heřmanova Městce. Letošní 

ročník měl hladký průběh, a proto jsme se rozhodli 

příští rok uspořádat Rescue Marathon i pro naše mla-

dší členy. 

Čelovka, uniforma, rukavice, gumoví medvídci, kartá-

ček, spacák. Mám všechno? Plyšák! Tak nějak takto 

probíhalo mé balení na letošní Rescue Marathon, tento-

krát poprvé v roli zdravotníka a o to bylo balení těžší. 

Nervozita se mísila s nedočkavostí a nadledvinky mi 

produkovaly adrenalin jako o život. Jenom, co jsem 

v Kostelci vylezla z auta, už se ke mně hrnuli přátelé ze všech stran. Přesně toto mám na 

RM nejraději – vidím tolik známých a kamarádů, které bych jinak neměla šanci potkat. 

První hromadný zásah – povodně – byl silnou 

vzpomínkou na letošní přechod jara v léto, kdy 

většina z nás zažila tuto pohromu na živo. Po-

hřešovaný králík, plačící a utíkající Vietnamka 

nebo Rus, který podobně jako kolegyně 

z východu neuměl ani slovo česky – asi nejza-

jímavější postižení, kteří se mi dostali do ru-

kou. Samotný Marathon ve mně zanechal 

spousty pocitů. Naučila jsem se tolik nových 

věcí a zjistila, v čem mám nedostatky, ale o 
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pochvaly také nebyla nouze a to člověka vždy potěší. Nejvíce vzpomínám na stanoviště 

s úrazem od sekačky, stanoviště v hasičárně, dřevorubce a stanoviště s Markétkou Svačino-

vou. Co se týká večerních zásahů, byla jsem sama ze sebe zklamaná, hlavně co se týče zása-

hu u chemiků. Jako velitel shromaždiště raněných s vážností 3 jsem neobstála. Ale i to je 

cenná zkušenost. Už teď se těším na další ročník! 

Péťa P. 

Na RM už jsem byla podruhé. Akce byla super, stanoviště dobrá, figuranti úžasní, trasa vy-

makaná jako vždy Doufám, že se poštěstí a pojedu zas. 

Míla F. 

Poprvé jako figurant a ne jako zdravotník. Do své role jsem se opravdu vžila, avšak už po ní 

více netoužím. Být mužem, nevím, nevím... Rozhodně to pánové se mnou neměli lehké, ale i 

některé dámy se mnou musely bojovat. Poprvé v životě jsem se cítila jako hvězda! :) 

Markétka S. 

Konečně jsme měli skvělý tým, začátek vypadal hodně nadějně. Na prvních stanovištích 

jsme samozřejmě dělali chyby, ale postupně jsme se dostali do kondice. Nejlepší stanoviště 

byla sjezdovka (Vápenný Podol). Sice jsme pak zabloudili, ale bylo to až na závěr po splnění 

posledního stanoviště, takže to bylo určitě lepší než dřív. A dokázali jsme, že na to máme. 

Šimon H. 

CROSS PRAGUE TOUR (16. 10. 2013)  

Tradiční sportovně-vědomostní hra 

spojená s „procházkou“ po Praze. Naším 

úkolem bylo složit 3-5 členné týmy, vzít si 

pořádně velkou svačinu na celý den, litry 

pití, fotoaparát, dobrou náladu, jízdenku na 

MHD, psací potřeby a nakonec nějaké ty 

vědomosti. Plnili jsme různé úkoly, které se 

týkaly nejen historie Prahy, ale i mnoho 

dalšího. 

Kulturně vzdělávací procházka. Mírně mě zaskočilo, že otázky nebyly směrované na první 

pomoc nebo zdravotnictví, ale na historii apod. I když mi nejdřív nebylo moc dobře, nako-

nec jsem si to moc užila a pořádně se s dětmi nasmála! 

Eliška S. 
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Akce mě bavila jako vždy. I když jsme byli jen 3 a vyrazili jsme na trasu pozdě, zvládli jsme 

4 z 5 stanovišť, takže bych určitě rád poděkoval Táně a Valentýnce za spolupráci. Při pro-

cházkách Prahou se cítím jako ryba ve vodě. Jen by bylo lepší příště zase zvolit celodenní 

variantu, abychom měli víc času a neměli tolik naspěch. 

Šimon H. 

CVIČENÍ TUNEL (19. 10. 2013) 

„Srážka tří osobních vozidel s 
cestujícími na palubě. Bez potřeby 
vyproštění, jedno zakouřené. Hasiči 
zajistí tunel a dopraví cestující ke 
zdravotníkům, ti je ošetří na shro-
maždišti.“ Tak zněl popis situace 
cvičení Tunel, které se konalo již 
podruhé. Nechali jsme si opět uzav-
řít Žižkovsko-karlínský tunel, za-
parkovali jsme do něj tři auta, na-
maskovali figuranty, zavolali hasiče 
a zdravotníky. Spolupracovali jsme 
s jednotkou požární ochrany Prahy 
18 – Letňany. Abychom mohli cvi-
čení provést, museli jsme získat spousty povolení, ale za to „běhání“ to rozhodně stálo. 

Po dlouhé době zase v roli figuranta. 

Bože, jak já ráda vřeštím a brečím! A za 

tu nehodu jsem vážně nemohla …:)  

Péťa P. 

Z pohledu organizátora byl letošní tunel 

o něco úspěšnější a věrohodnější, než ten 

první před několika lety. Díky profesio-

nálním fotografům máme z akce moc 

pěkné fotky, a také pěkný článek. Byla to 

další pěkná organizační zkušenost.  

Ivča C. 

Cvičení Tunel mi naskytlo příležitost zkusit si post velitele shromaždiště. Napoprvé vážně 

nic moc, ale i špatná zkušenost je zkušenost a já jsem poučená pro příště – vždyť to je také 

účel křižáckých akcí, hlavně se poučit a užít si to! :)  

Markétka S. 



 7. Místní skupina Oblastního spolku   
 Českého červeného kříže Praha 1 
  Oblastní spolek ČČK Praha 1   
  Hellichova 11b/632   
  118 00, Praha 1, Malá Strana   
 

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

BLOODY KANIKULY (25. – 30. 10. 2013) 

Modelové situace ve dne i v noci. Podzimní krva-

vé prázdniny jsme strávili na základně v Srbsku (v 

českém Srbsku:))  

Ranní modlitba, polední zpověď a večerní mše mi vážně 

neskutečně chybí… A teď vážně. Mrzí mě, že se neú-

častnila celé akce, ale pouze posledních třech dní. Užila 

jsem si naprosto každou minutu. Hry, noční rojnice, 

zásahy – krvavé prázdniny byly skutečně krvavé. 

Péťa P. 

Jeli jsme do Holostřev, kde to ještě neznám, ale líbilo se 

mi tam. Hráli jsme plno skvělých her a bylo to fajn. Ne-

chyběla první pomoc, ani naše oblíbené hry. Jen škoda, 

že nás nejelo víc. 

Šimon H. 

 

 

 

SPOLEČENSKÝ VEČER (23. 11. 2013)  

V sobotu 23. listopadu 2013 jsme v Malostranské besedě pořádali Společenský 

večer Červeného kříže. Této „plesoparty“ se zúčast-

nilo více než 40 našich členů a jejich přátel, přede-

vším z naší 5. a 7. místní skupiny. 

V 19 hodin začali do 2. patra Malostranské besedy 

přicházet první hosté. Hned v předsálí na ně čekalo 

milé uvítání. Mohli si koupit lístky do tomboly, jejíž 

losování bylo ohlášeno na 22. hodinu. Hudba v ta-

nečním sále hrála už od 19 hodin, ale akci jsme ofi-

ciálně zahájili v 19:40 předtančením, které obstaral 

soubor Baletní školy Olgy Kyndlové pod vedením 

Mgr. Simony Janatové, který předvedl svou scénku 

Tajemný kufřík z muzikálu Cabaret. Pak už se začalo 

naplno tančit. Na programu byla celá řada klasic-

kých i latinskoamerických tanců. S malou přestáv-

kou, kterou jsme vyplnili krátkou scénkou, souvise-

jící s první pomocí, se tančilo až do 22 hodin. 
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Pak se opět všichni shromáždili v tanečním sále a s napětím očekávali tombolu. Poté už 

následovaly diskotékové tance. Zábava pokračovala až do půlnoci. 

Šimon H. 

Plesovou atmosféru mám ráda. Pozvala jsem na společenský večer ještě pár svých přátel a 

všichni jsme si společně zaplesali. Tombola byla celkem bohatá, nečekala jsem, že vyhraji 

opět autolékárničku! :P 

Markétka S. 

MIKULÁŠSKÝ VÍKEND (6. – 8. 12. 2013)  

Již při čekání na ostatní v Ronově na nádraží jsem tuši-

la, že mě čeká další nezapomenutelný víkend patřící 

právem mezi chvíle, na které člověk rád vzpomíná. 

Zapomenout na starosti všedního života a prostě rela-

xovat – stavět sněhuláky, koulovat se, hrát hry, hledat 

kešku, smažit řízky a jiné pochutiny. Pokud tohle nosí 

Mikuláš s čertem a andělem, nebudu celý rok zlobit! 

Péťa P. 

Mikulášák, moje první společná akce s křižákama ze 7. 

MS. Bylo to super, užila jsem si to a slibuju, že se nau-

čím říkat ANO!  

Míla F.  

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA (11. 12. 2013)  

Ani letos na nás Ježíšek nezapomněl a každému z nás daroval dáreček, protože jsme 

byli moc hodní. Nechyběl vánoční stromeček, cukroví, kofola ani tradiční hra s kostkou! 

Na letošní besídce se ze mě stala doslova beruška. Dostala jsem čepici a polštářek beruš-

kou. Děkuju Ježíšku:)         Markétka S. 
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Pro mě je besídka každoročním uzavřením celého kři-

žáckého roku. Je to většinou zároveň i poslední schůzka 

v roce a obdarovávání všech nejbližších je moc fajn. 

Protože jsme zavedli několik malých tradic, všichni ví, 

že se na besídku mohou těšit. 

Ivča C. 

Byla to skvělá schůzka, sešli jsme se zase ve velkém 

počtu a dostal jsem plno hezkých dárků, takže děkuji 

všem Ježíšků. 

Šimon H. 

AKCE LÚNOR (31. 1. – 2. 2. 2014)  

První akce na přelomu ledna a února roku 2014 se konala ve skautské základ-

ně Kralupech nad Vltavou. Jak už bývá naším zvykem, modelové situace byly na denním 

pořádku. Nebyla nouze ani o pořádný odpočinek, a dokonce jsme navštívili i místní vy-

hlídku. A protože zima i přes nedostatek sněhu nechyběla, věnovali jsme se převážně 

pohybu v horách a situacím a poraněním, které se v zimě stávají nejčastěji. 

Moc pěkná akce nedaleko Prahy, na 

které se ukázalo i pár nových tváří. 

Užili jsme si spoustu zábavy i něko-

lik modelovek. Lúnor se konal 

v Kralupech, takže jsme vyzkoušeli 

novou základnu, užili si hodně mo-

delovek a taky vycházek ven, hezká 

byla vyhlídka na Labe ze skály nad 

městem.  

Kačka K. 
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ORGANIZAČNÍ ČÁST 

PLÁNOVANÉ AKCE 

Cross Prague Tour (8. 5. 2014) 

Bambiriáda (22. – 25. 5. 2014) 

Třešňový víkend (27. – 29. 6. 2014) 

Rescue Marathon Kids Edition (5. – 6. 9. 2014) 

A mnoho dalších akcí, o kterých Vás budeme včas informovat. 

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY 

Stránky Oblastního spolku ČČK Praha 1  http://www.cckpraha1.cz/ 

Stránky naší 7. Místní skupiny   http://www.7mscckpraha1.cz/ 

Stránky spolupracující 5. Místní skupiny  http://www.patapomoc.blogspot.cz/ 

Internetové fotoalbum    http://mladez7.rajce.idnes.cz/ 

 

 

KONTAKTY NA NAŠI SKUPINU 

Radim Fiala, předseda 7. MS ČČK OS Praha 1 

radimfi@gmail.com; +420 724 172 252. 

Ivana Césarová, jednatelka 7. MS ČČK OS Praha 1: 

ivcanka@gmail.com; +420 605 552 271. 
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