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Vážení přátelé,

 při záchraně lidských životů hraje důležitou úlohu 
předlékařská první pomoc. Český červený kříž má ve 
výuce a poskytování předlékařské první pomoci dlouholeté 
zkušeností.
 Český červený kříž má vypracován ucelený a vzájemně 
na sebe navazující systém výuky předlékařské první pomoci 
a každoročně vyškolí a doškolí více než 50.000 dětí, mládeže 
a dospělých občanů.
 Proto výuka a poskytování předlékařské první pomoci 
dětí i dospělých patří k prioritám Českého červeného kříže.
 

Světový den první pomoci vyhlašuje každoročně Mezinárodní federace červeného kříže 
a červeného půlměsíce a je připomenutím významu a důležitosti předlékařské  
první pomoci jako základního a nezbytného kroku k záchraně lidského života!

Letos proběhne již 11. ročník Světového dne první pomoci v sobotu 10. září 2011.

Nenechte si ujít:
• možnost vyzkoušení si kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, 
• ukázky vystoupení kynologů se záchranářskými psy, 
• ukázky moderní hasičské techniky a vybavení zdravotnické záchranné služby, 
• ukázky obvazové techniky, 
• maskování poranění.

 Využijte možnosti „nanečisto“ si vyzkoušet řešit modelové situaci, jejichž zvládnutí v praxi může 
znamenat často záchranu toho nejcennějšího - lidského života. 

 Akce se bude konat ve všech krajských a okresních městech na celém území České republiky!
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 V našem běžném životě – na ulicích, doma, ve škole i v práci – jsme denně vystaveni nebezpečí 
úrazu, zranění nebo zhoršení zdravotního stavu. Právě proto je životně důležité být dobře připraven 
na možné komplikace.

 Správné poskytnutí první pomoci často rozhoduje o životě a smrti!

Podpořte, prosím, projekty zaměřené  
na znalost první pomoci! 

 Váš finanční dar v jakékoliv hodnotě pomůže Českému červenému kříži přispět 
k záchraně dalších lidských životů.

 Možná bude něčí život záviset právě na Vaší znalosti první pomoci. A možná díky Vaší 
finanční podpoře jiní lidé dokážou v kritické situaci podat pomocnou ruku právě Vám!

Naučte se poskytovat první pomoc dříve,  
než bude pozdě!  

DĚKUJEME!

P.S.:
 Jako skromné poděkování za podporu projektů Českého červeného kříže Vám posíláme 
praktickou pomůcku v případě nouze - „kartu první pomoci“. 

S úctou

Váš dar Českému červenému kříži je odečitatelnou položkou. Souhrnné potvrzení za celý rok 2011 Vám bude vystaveno a zasláno 
automaticky v průběhu měsíce ledna 2012.

Upozornění: V případě, že zjistíte, že Český červený kříž nebo společnost fundraising s.r.o., identifikační číslo 26491851, sídlo Praha 1, Václavské náměstí 56, č.p. 802, PSČ 110 00, která 
zpracovává osobní údaje pro naši společnost, provádí zpracování Vašich údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 
Vaše osobní údaje nepřesné a s ohledem na účel jejich zpracování, kterým je nezisková činnost v oblasti terciárního sektoru, neváhejte nás prosím kontaktovat na výše uvedenou adresu 
nebo telefon a požádat o vysvětlení či odstranění závadného stavu (blokací, provedením opravy, doplněním či likvidací Vašich osobních údajů). V případě, kdy nebude Vašim požadavkům 
z naší strany neprodleně vyhověno, je Vaším právem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
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