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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
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 38 pravidelných schůzek
každou středu.
Dne 22. 2. 2017 proběhla valná hromada, na které se volilo nové předsednictvo.
Složení našeho předsednictva:
Předseda: Milena Francouzová (kulisek118@seznam.cz, 722 113 396)
Jednatel: Ivana Césarová (ivcanka@gmail.com, 778 548 696)
Pokladník: Kateřina Krčová (k.a.ch.n.i@seznam.cz, 721 112 864)
Revizor: Markéta Svačinová (svacinova.marketa@gmail.com, 775 249 915)
Delegát MS: Ivana Césarová
Vedoucí schůzek a akcí: Ivana Cesárová, Radim Fiala, Milena Francouzová, ke konci roku přibyla
praktikantka Kristýna Bezuchová.
Akce ŽdíHa 3. – 5. 3.
Naší letošní první akcí byla společná akce s SDH Ždírec nad Doubravou, strávili jsme ji v krásné
skautské základně v Sezimově ústí. Na programu byly hlavně modelové situace a procvičování
život zachraňujících úkonů. Ale nechyběly ani pohybové a sportovní hry.
Výstava Bodies 5. 4.
Na pražském Výstavišti v Holešovicích jsme se šli s našimi členy a některými rodiči podívat na
kontroverzní výstavu Bodies, kterou nás provázeli studenti medicíny. Výstava představuje a
ukazuje lidské tělo. Jedná se o skutečná lidská těla ošetřená a konzervovaná speciální
technikou, aby vydržela nejen převoz ze země původu, ale i samotné několikaměsíční
vystavování. Na výstavě jsme viděli víc, než dvacet lidských těl a kromě nich i všechny orgány a
orgánové soustavy.
Velikonoční Massakr 14. – 17. 4.
Další, tentokrát každoroční tradiční akcí byl Velikonoční Massakr. Vydali jsme se, tentokrát se
skautkami z Heřmanova Městce, do skautské základny v Nymburce. Akce byla zaměřena na
procvičování první pomoci, kterou jsme spojili s tradičními velikonočními zvyky, hrami venku i
vevnitř a maskovanými modelovými situacemi.
Pochod Karla IV. 22.
Letos jsme se jako skupina poprvé zúčastnili pochodu „Kudy chodil Karel IV“. Šli jsme krásnou
desetikilometrovou trasu z Dobřichovic na Karlštejn. Jednalo se už o 42 organizovaný ročník,
na jehož konci každý z nás dostal diplom potvrzující účast na pochodu. Příští rok rozhodně
půjdeme znovu.
Web: www.7mscckpraha1.cz; E-mail: 7ms@cckpraha1.cz; Klubovna: Koubkova 1, Praha 2.
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Soutěž Mladý zdravotník 4. 5. a 24. 5.
V květnu se náš juniorský i seniorský tým zúčastníl soutěže Mladý zdravotník v kategoriích
mladší a starší žáci. Mladší tým postoupil do krajského kola, starší tým obsadil krásnou druhou
příčku.
Třešňový víkend 23. – 25. 6.
Tradiční letní akce plná her, tábornických aktivit, koupání v rybníce, výletů a hlavně třešní. Náš
oblíbený kemp Malešov u Kutné hory změnil po 16 letech jeho navštěvování majitele a
prochází vetší rekonstrukcí. Jsme rádi, že naše kempovací tradice bude dál pokračovat.
Rescue Marathon VII. Movie edition 22. – 24. 9.
Letošního Rescue Marathonu se zúčastnilo 20 týmů Českého a Slovenského červeného kříže,
sborů dobrovolných hasičů a týmů policie České republiky, celkem 255 účastníků. Celé cvičení
se konalo i letos pod záštitou předsedy bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pana poslance Romana Váni. Figurantů se letos sešlo 85.
Přítomen byl také tým první psychické pomoci, který pomáhal nejen týmům, ale i figurantům
vyrovnávat se s těžkými situacemi a rolemi. Ke dvojstanovištím přibyla čtyřstanoviště, která se
ale neosvědčila a příští rok je vynecháme. Letošní ročník se nesl v duchu History edition, kdy
se situace podobaly známým historickým událostem. Edice měla celkově obrovský úspěch a
všichni účastníci se těší na příští rok. Letos se cvičení obešlo bez zranění.
Bloody Kanikuly 16. – 19. 11.
Nakonec poslední letošní akcí byly tradiční Bloody Kanikuly. Ubytovali jsme se opět ve skautské
základně, tentokrát v Chrudimi. Přijeli s námi hasiči ze Ždírce nad Doubravou a skauti
z Heřmanova Městce. Akce byla zaměřena více na teorii a procvičování první pomoci, ale
modelové situace (včetně jedné noční) také nechyběly.
Vánoční besídka 23. 12. 2016
Letošní besídka se nesla v tradičním duchu zdobení vánoční větve a rozdávání anonymních
dárečků formou tradiční vánoční hry. Schůzka byla zakončena společným zapálením prskavek.
Další akce
Naši členové se zúčastnili i dalších, menších akcí, jako soutěže Dobývání ztraceného záchranáře
(starší tým), nebo Štětské zdravotnické soutěže, kde se náš mladší tým umístil na první příčce.
Nadcházející rok 2018
Rádi bychom pokračovali v pravidelných středečních schůzkách, kde budeme učit děti první
pomoc v rámci ČČK. Co se týká soutěží, máme ambice se zlepšovat a letos jsme i začali pomalu
připravovat náš starší tým na evropskou soutěž první pomoci, které se budou moci zúčastnit
po uplynutí 17. roku nejmladšího člena.
Ivana Césarová
Jednatel 7. MS OS ČČK Praha 1
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