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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 
7. místní skupiny Českého červeného kříže Praha 1  

 
Dění ve skupině: 
Tento rok jsme uspořádali sedm jednodenních, víkendových a vícedenních akcí zaměřených 
nejen na první pomoc, ale na celkový rozvoj osobnosti našich členů, a 21 pravidelných 
schůzek jednou za 14 dni každé úterý. 
Dne 19. 1. 2016 proběhla valná hromada, na které se volilo nové předsednictvo. 
 
Složení našeho předsednictva: 
Předseda: Tetyana Kushnir (etiana@seznam.cz, 704 141 550) 

Jednatel: Milena Francouzová (kulisek118@seznam.cz, 722 113 396) 

Pokladník: Kateřina Krčová (k.a.ch.n.i@seznam.cz, 721 112 864) 

Revizor: Denisa Hertlová (d.hertlova@centrum.cz, 608 356 622) 

Delegát MS: Tetyana Kushnir 

Vedoucí schůzek a akcí: Ivana Cesárová (ivcanka@gmail.com, 778 548 696), Kateřina Krčová, 
Milena Francouzová 
 
Velikonoční Massakr 2. - 6. 4 2015 
Naší první akcí tohoto roku byl Velikonoční Massakr. Vydali jsme se do skautské základny do 
Kolína. Akce byla zaměřena na procvičování první pomoci, kterou jsme spojili s tradičními 
velikonočními zvyky. Letos nás poctily svou účastí i děti ze Štětí a ze Ždírce nad Doubravou. 
 
Cross Prague Tour 13. 6. 2015 
Tradiční jednodenní akce plná tajemných pražských zákoutí, kde děti musí nelézt ukryté 
obálky s úkoly a hádankami. I na tuto akci přijel spřátelený tým ČČK ze Štětí. 
 
Šlapadla 17. 6. 2015 
Díky krásnému počasí a nápadu našich členů jsme se vydali na šlapadla po Vltavě. Akce byla 
dětem uspořádána za odměnu za celý rok a zároveň jako rozlučková před letními 
prázdninami. 
 
Rescue Marathon VI. 25. – 27. 9. 2015 
Letošního Rescue Marathonu se zúčastnilo 16 týmů Českého a Slovenského červeného kříže a 
sborů dobrovolných hasičů, celkem rekordních téměř 240 účastníků. Celé cvičení se konalo i 
letos pod záštitou předsedy bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
pana poslance Romana Váni. Figurantů se letos sešlo 90. 
Přítomen byl také tým první psychické pomoci, který pomáhal nejen týmům, ale i figurantům 
vyrovnávat se s těžkými situacemi a rolemi. Novotou byla letos „dvojstanoviště“, na kterých 
se potkávaly dva týmy a musely spolu kooperovat. 
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Cross Prague Tour 28. 10. 2015 
Tradiční podzimní verze naší oblíbené jednodenní akce, kde po Praze děti nalézají 
poschovávané obálky s úkoly a hádankami, byla v duchu Tajemných pražských míst. Akce má 
velký úspěch jak u děti ze skupiny, tak jejich kamarádů. Každý ročník máme více a více dětí a 
družstev, která bojuji o první místo. 
 
Vánoční besídka 1. 12. 2015 
Letošní besídka, která je pojatá ve Vánočním stylu, kde s dětmi společně ozdobíme, stromek, 
pouštíme si videa s fotografiemi a přehledem uplynulého roku, a nakonec nejmladší člen 
rozdává dárečky. A jako každý rok došlo na tradiční vánoční hru a boj o anonymní dárečky. 
Schůzka byla zakončena společným zapálením prskavek. 
 
Nadcházející rok 2016 
Rádi bychom pokračovali v pravidelných úterních schůzkách jednou za 14 dní, kde budeme 
učit děti první pomoc v rámci ČČK. Na tento rok plánujeme také bohatý program co se týče 
víkendových i jednodenních akcí pro děti a plánujeme větší nábor nových členů. Dobře 
funguje i spolupráce s 5. Místní skupinou, ve které bychom rádi pokračovali. 
 
 

Milena Francouzová          
Jednatel 7. MS OS ČČK Praha 1   

 

 


