
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou 

       Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou 
 

  
 

Program akcí a kurzů ČČK na LEDEN 2019 
 
 

 
7., 14., 21., 28. 1. pondělí od 16:30 do 18:00  
Klubovna ČČK, Uhelná 5 

KROUŽEK MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA I a II. 
Základy anatomie, fyziologie – jak to vlastně v 
tom těle funguje. První pomoc jak v teorii, tak 
při modelových situacích v praxi. Historie 
Červeného kříže a mezinárodní humanitární 
právo… to a ještě více se děti v tomto kroužku 
naučí.  
Vstup: možnost se přihlásit 
informace: kmz@cck-jablonec.cz 
 
17. 01.2019 čtvrtek  od 15:00 do 19:00 
Malá učebna ČČK, Uhelná 5 

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO UCHAZEČE 
O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 
Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o 
řidičský průkaz v autoškolách včetně 
praktického výcviku v poskytování první pomoci 
je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK 
držitelem certifikátu Evropské komise pro první 
pomoc (EFAC). 
Vstup: nutné přihlášení http://www.cck-
jablonec.cz (ON-LINE REGISTRACE) 
 
18. 01. 2019 pátek  od 09:00 do 11:00 
Malá učebna ČČK, Uhelná 5 

PRVNÍ POMOC V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ 
Zaměřeno na děti. Situace, se kterými se 
můžeme potkat opravdu každý den, drobná 
poranění, popáleniny, běžné dětské nemoci. Co 
zvládneme sami a kdy je čas povolat lékaře. 
Vstup: nutné přihlášení http://www.cck-
jablonec.cz (on-line registrace) 
 
 
 
 
 

18. 01. 2019 pátek      od 12:30:00 do 15:30 
Malá učebna ČČK, Uhelná 5 

ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT 
Kurz první pomoci určený především pro 
zaměstnance v organizacích na pozici – 
zdravotník. Dále určeno pro širokou veřejnost 
se zájmem o první pomoc. Po úspěšném 
absolvování vydán osobní průkaz a certifikát. 
 Vstup: nutné přihlášení  http://www.cck-
jablonec.cz (on-line registrace) 
 
 
31. 01. 2019 čtvrtek  od 15:00 do 19:00 
Spolkový dům Jablonec, E. Floriánové 8 

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ 
JABLONECKA 2019 
Rok 2018 skončil a jako každý rok zveme 

všechny možné organizace pracující 

s dobrovolníky a to nejen s registrovanými, ale i 

ty „obyčejné“, kteří svůj čas věnují různým 

organizacím. Prezentace organizací, diskuse se 

zajímavými lidmi. 

Vstup volný do naplnění kapacity. Organizace 

s prezentací nutná domluva – reditelka@cck-

jablonec.cz 

 

od 5. 1. 2019 

SOCIÁLNÍ –SENIOR DOPRAVA ČČK 

Doprava opět v provozu. Provozní doba služby 

PO – PA 7:30 – 16:00, pro klienty nutné mít 

uzavřenou smlouvu o službě a objednávky min. 

2 dny předem. Více informací: doprava@cck-

jablonec.cz; tel. 702 191 003 
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 Kurzy pořádáme jak pravidelné v učebnách ČČK, tak i sjednané pro skupiny nad 5 osob a jezdíme po 
celém okresu Jablonec nad Nisou. Nabízíme kurzy první pomoci od mateřských škol, až po domy 
seniorů. Kurz vždy přizpůsobíme Vašim potřebám, jsme držiteli akreditací MŠMT, MPSV a evropského 
certifikátu EFAC. Více informací reditelka@cck-jablonec.cz  
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