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PROGRAM AKCÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE UNOR 2020 

 

SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK 

Provozní doba služby pondělí až pátek 8 – 16 
hodin, objednávat je nutné minimálně 2 dny 
předem. Určeno seniorům a osobám se 
sníženou soběstačností. Více informací: 
doprava@cck-jablonec.cz; tel. 702 191 003 

 
KROUŽEK MLADÉHO ZDRAVOTNÍKA I a II. 
Klubovny ČČK, Uhelná 991/5, Jablonec n. N. 
každé pondělí odpoledne 

Co je to člověk a jaká je stavba těla? Jak 
poskytnout první pomoc? Jak zavolat 
záchranku? Jak volat vysílačku a jak se vyznat 
v mapě? Kroužek plný otázek i odpovědí a ještě 
něco navíc. Od pololetí nábor nových členů. 

Více informací: kmz@cck-jablonec.cz 

 
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ  
Učebna ČČK, Uhelná 991/5, Jablonec n. N. 
8. – 23. 2. 2020 
5 dnů/ 2 víkendy na akreditovaném kurzu pro 
budoucí zdravotníky na táborech, pedagogy, 
kteří jezdí s dětmi na výlety a instruktory 
dětských skupin.  
Vstup: nutná on-line registrace na 
http://www.cck-jablonec.cz  

 
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO UCHAZEČE 
O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ 
Učebna ČČK, Uhelná 991/5, Jablonec n. N. 
Středa 19. 2. 2020 
Teoreticko – praktický kurz první pomoci 
v rozsahu požadovaných hodin, určený 
vyhláškou pro uchazeče o řidičský průkaz Na 
tuto normu je ČČK držitelem certifikátu 
Evropské komise pro první pomoc (EFAC). 
Vstup: nutná on-line registrace na 
http://www.cck-jablonec.cz  

 

 

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 podáme e-mailem: kurzy@cck-
jablonec.cz  
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