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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 
7. Místní skupiny Českého červeného kříže Praha 1 

 

Dění ve skupině:  

Tento rok jsme uspořádali devět jednodenních, víkendových i vícedenních akcí za-

měřených nejen na první pomoc, ale na celkový rozvoj osobnosti našich členů, a dvacet 

pravidelných středečních schůzek.  

Stávající složení našeho předsednictva je takovéto:  

Předseda: Radim Fiala  

Jednatel: Ivana Césarová  

Pokladník: Milena Francouzová  

Revizor: Denisa Hertlová  

Delegát MS: Radim Fiala  

Další vedoucí schůzek a akcí: 

Ivana Césarová 

Kateřina Krčová 

 

 

Akce 2014: 

AKCE LÚNOR (31. 1. – 2. 2. 2014) 

První zimní akce na přelomu ledna a února byla bohužel téměř bez sněhu. I přes to 

jsme naše členy naučili správnému pohybu v horách, opatrnosti při zimních sportech a 

v rámci první pomoci byla akce zaměřena na zimní aktivity a úrazy s nimi spojené. Ne-

chyběly ale ani hry a procházky na čerstvém vzduchu. 

 

MUZEUM LÁNY (13. 4. 2014) 

V rámci vzdělání našich členů v historii naší organizace jsme se jeli podívat do mu-

zea v Lánech. Síň červeného kříže zaujala děti samozřejmě nejvíce. Výlet jsme spojili 

s malou vědomostní křížovkou a děti si kupodivu hodně pamatovaly. 
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VELIKONOČNÍ MASSAKR (17. – 21. 4. 2014) 

Letošní Velikonoční masakr se konal ve skautské základně v Srbsku u Berouna. Jed-

nalo se o akci zaměřenou na první pomoc a praktické procvičení provázané dalším pro-

gramem. Počasí bylo nádherné po celý víkend, takže jsme s dětmi absolvovali i několik 

výletů do okolí.  

 

CROSS PRAGUE TOUR (8. 5. 2014) 

Tradiční a oblíbená jednodenní akce plná pohybu, hádanek a poznávání Prahy, letos 

s bohatou účastí nejen našich členů, ale i jejich kamarádů. 

 

TŘEŠŇOVÝ VÍKEND (27. – 29. 6. 2014) 

Letní akce s dlouholetou tradicí konaná na tradičním místě v kempu Malešov u Kut-

né hory. Tradiční akce měla i tradiční letní program plný opékání špekáčků, koupání 

v nedalekém rybníce, hry v přírodě, procházky a mnoho dalšího. 

 

RESCUE MARATHON KIDS EDITION (5. – 6. 9. 2014) 

První pilotní ročník dětské verze Rescue Marathonu se konal v Seči u Chrudimi 

v místní skautské základně. Akce se zúčastnilo celkem šest pětičlenných týmů Křižáků 

nebo Soptíkůz celé České republiky. Týmy čekala trasa dlouhá necelých deset kilometrů 

v okolí Sečské přehrady. Akce se podle recenzí podařila a organizátoři se rozhodli dětský 

Marathon pořádat ob rok. 

Z hojných sponzorů musíme vyzdvihnout hlavně Kolínské sodovkárny, Nadaci ČEZ, 

Baloušek tisk, KOMS a Mlékárny Hlinsko. 

 

RESCUE MARATHON IV. (26. – 28. 9. 2014) 

Letošního Marathonu se účastnilo 14 týmů z Českého a Slovenského červeného kříže 

a sborů dobrovolných hasičů. Celé cvičení se konalo pod záštitou předsedy bezpečnost-

ního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana poslance Romana Váni. Figuran-

tů se letos sešlo 63 a novinkou byl tým první psychické pomoci, který pomáhal nejen 

týmům, ale i figurantům vyrovnávat se s těžkými situacemi a rolemi. V sobotu se mohli 

účastníci zapsat na tři workshopy (tématem bylo pátrání po pohřešovaných osobách 

podvedením zkušeného policisty, psychohygiena a sebeobrana zdravotníka). Naše spon-

zory se nám podařilo rozšířit o další nové a příští ročník plánujeme sice na stejném mís-

tě, ale opět obohacený o originální program. 
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BLOODY KANIKULY (14. – 17. 11. 2014) 

 Pětidenní akce zaměřená na modelové situace v návaznosti na předchozí výuku 

se i letos podařila. Účast dětí byla hojná, nechyběly taktické či týmové hry a program 

zaměření na rozvoj logiky a řešení problémových situací. 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA (17. 12. 2014) 

Každoroční poslední prodloužená schůzka v roce, i letos bohatá na dárky a vánoční 

atmosféru. Tradiční vánoční hra nás udržela ve střehu celé tři hodiny a nechyběly ani 

prskavky a koledy. 

 

Nadcházející rok 2015: 

Rádi bychom pokračovali v pravidelných schůzkách každou sudou středu v klubovně 

v Koubkově ulici, vždy od 16.00 do 18.00, a samozřejmě v pořádání akcí bohatých na 

první pomoc, ale i hry a zážitky. Dále chceme podporovat vzdělávání našich členů v rám-

ci ČČK a nabírat členy nové. 

 

Ivana Césarová 

Jednatel 7. MS ČČK OS Praha 1 


