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Šimon Hlinovský, předseda 5. místní 
skupiny ČČK Praha 1 

 
 

 Do Červeného kříže jsem se dostal vlastně náhodou. V roce 2002 jsem začal 

navštěvovat kroužek mladých zdravotníků na Malostranském gymnáziu. Už tehdy jsem se 

účastnil téměř všech víkendových akcí, letních táborů, a také soutěží v první pomoci. 

 V roce 2005 nastala generační obměna a tak jsem se stal jedním z vedoucích tohoto 

kroužku, abych o dva roky později začal náš malostranský kroužek vést naplno. Kromě výuky 

první pomoci a modelových zásahů na maskovaných poraněních s tím neodmyslitelně souvisí 

také stolní hry, jako je u nás oblíbený Jungle jam nebo Bang! V roce 2006 naši mladí 

zdravotníci dokonce vyhráli okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků, které se každoročně 

účastní. Od té doby jsme věčně druzí a tak stále čekáme na podobný úspěch. 

 Absolvoval jsem také celou řadu kurzů první pomoci a seminářů Mládeže ČČK 

s tematikou AIDS, péče o handicapované spoluobčany a samozřejmě výchovy předškolních 

a školních dětí. 

 V roce 2009 jsem založil 5. místní skupinu ČČK Praha 1, kterou od té doby vedu. 

Byla to sice zdánlivá formalita, ale naši činnost to posunulo zase někam dál. Začali jsme se 

scházet také v naší nové klubovně v blízké Hellichově ulici, což je jedno z nejkrásnějších míst 

v Praze. Ta identifikace se zlatou dobrou Malou Stranou tedy zůstává. 

 Naše členská základna se rychle rozrostla o děti a mládež také mimo naše 

Malostranské gymnázium, kde jsem v květnu 2009 odmaturoval. Ale to neznamená, že bych 

se tam už neukázal. Naopak se s naší křižáckou skupinou účastníme tradičních školních akcí, 

jako je na jaře víkend v Zaječově, v létě Malostranské vyvádění, na podzim malířák a v zimě 

samozřejmě maturitní ples a školní vernisáž. Kromě toho jsem tu už třikrát uspořádal 

Malostranský den her a zábavy. Na téhle akci si děti nejen procvičí první pomoc a zahrají si 

naše oblíbené stolní hry, ale také jsem přizval airsofťáky a naše spřízněné studentské kapely, 

které den završí svým koncertem. 

 Stále častěji se účastníme různých akcí pod širým nebem, kde dětem a dospělým z řad 

široké veřejnosti předvádíme, jak poskytovat první pomoc a zájemcům také maskujeme 

krvavá poranění. Mezi naše nejoblíbenější akce každoročně patří Bambiriáda, Bezpečná 

třináctka nebo Bezpečné léto. Také rádi prodáváme sbírkové předměty při sbírkách, jako je 
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Český den proti rakovině a Den, kdy svítí světlušky. Neobešly by se bez nás ani akce našeho 

Oblastního spolku ČČK Praha 1, jako je tradiční Memoriál Alice Masarykové. 

 Podílíme se také na dalších činnostech našeho oblastního spolku, jako jsou exkurze na 

transfuzní oddělení pro studenty a akce humanitární jednotky, letní tábory a víkendové akce 

pro děti. 

 Za ta léta jsem prošel celou řadou projektů ČČK od první pomoci přes krizovou 

připravenost a pomoc handicapovaným spoluobčanům po besedy o AIDS. Loni jsem 

například pomáhal při povodních v Libereckém kraji. 

 Poznal jsem za tu dobu mnoho lidí, z nichž některé už tak často nevídám, protože 

nejsou tak aktivní nebo už v ČČK nejsou, přestože bych s nimi rád nadále spolupracoval, ale 

jsem rád, že se mi po mnoha letech povedlo vybudovat místní skupinu plnou skvělých lidí 

a že máme spoustu akcí, které mě baví. V poslední době jsem téměř všude a jako student 

vysoké školy na to mám naštěstí dost času. Bojím se, že až dostuduji, tak toho času už tolik 

nebude, ale určitě zůstanu věrný Červenému kříži ještě dlouho, přestože třeba nebudu úplně 

všude. 

 

Šimon je bystrý muž, který má srdce na správném místě:-) Vždycky člověka vyslechne 

a snaží se mu pomoci. 

Dominika Czerná, OSM ČČK Opava 

 

Nesmírně aktivní človíček a nadšenec do první pomoci, v rámci své místní skupiny pořádá 

spoustu akcí a zároveň je pravidelným hostem na akcích ostatních skupin. 

Marky Dominika Pecharová, 5. MS ČČK Praha 7 

 

Šimona Hlinovského jsme poznali při našem projektu Bezpečné léto v roce 2009, který 

pořádá každým rokem Motocyklová asociace ČR v centru Prahy na Andělu. V rámci projektu 

se ochotně staral o expozici ČČK a chvílemi i moderoval akci. Jeho největším kladem, co 

jsme vypozorovali je práce s dětmi, které učí zachraňovat život. Je spolehlivý a pomáhá tam, 

kde je zkrátka třeba. K lidem je přátelský, kamarádský a velice srdečný. Jako člověk věnuje 

hodně osobního času pro dobrovolnickou činnost a snaží se jít příkladem svým jednáním 

i ostatním.  

Jaromír Šíd, Motocyklová asociace ČR 
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Náš kamarád, zdravotník, vedoucí na kroužku dětí červeného kříže je Šimon Hlinovský. Je to 

veselý jedenadvacetiletý student vysoké školy. Většina lidí z jeho okolí nechápe, jak úspěšně 

je možné zvládat tolik věcí. Kroužky, soutěže, různé akce a vysokou školu. Velmi si Šimona 

vážím. Jsem ráda, že ve mně vidí kamarádku. Nejvíc na Šimonovi obdivuji to, co u hodně lidí 

postrádám. Nepovyšuje se nad nikým. Nikoho neuráží a neponižuje. U člověka zabývajícího 

se výchovou dětí je toto na místě. Šimon je určitě velmi chytrý. Toto ale není podstatné. 

Chytrých lidí je dost, všude. Je vnímavý a citlivý. Proto ocením , že je zdravotník jako já.  

Marta Šafránková, 5. MS ČČK Praha 1 

 

Šimon je skvělý kamarád i společník. Já osobně si ho vážím hlavně pro jeho ochotu a milou 

povahu, ale zároveň ho obdivuji i za jeho schopnosti jako organizátora. A také za to, že pro 

svou věc je zapálen - vždyť kdo by zvládl vést kroužek mladých zdravotníků tak dlouho a tak 

odpovědně. 

Je to člověk, na kterého se můžu spolehnout a kterého vždycky ráda potkávám, když ne jako 

organizátora na jeho akcích, tak jako hosta na občasných akcích mých. Je to zkrátka super 

kamarád, a nedovedu si představit nikoho, kdo by se lépe zhostil věcí, které Šimon dělá, 

organizuje a má na starost.  

Klára Sedláčková, dlouholetá kamarádka, Malostranské gymnázium 


