
Kurzy první pomoci - PRAHA

Chcete být tím, kdo jen nepřihlíží, ale umí pomoci ? 

Semináře první pomoci - specializace na děti
vhodné pro pedagogy MŠ, ZŠ, rodiče, chůvy, sportovní trenéry atd.) 

Víte, jak poskytnout první pomoc ? Víte, co dělat, když dítě sní nebo vypije nějaký prostředek v 
domácnosti nebo sní jedovatou rostlinu nebo její plod ? Na všechny tyto a mnoho dalších otázek 
Vám odpoví poutavou a zajímavou formou profesionální školitel záchranné služby 
Termín: 
5. října 2011(středaí) od 16,00 hodin do 18,00 hodin 
21. listopadu 2011(pondělí) od 17,00 hodin do 19,00 hodin 
9. prosince 2011(pátek) od 15,00 hodin do 17,00 hodin 

Kde ? TYRKYS, Na Moráni 5,Praha 2 
Za kolik ? Cena 300 Kč, pokud Vás bude více než 2 osoby cena 250 Kč
Na závěr obdržíte certifikát o absolvování 

Základní seminář první pomoci 
(u dospělých, doškolování dle BOZP - povinnost zákoníku práce) 

Víte, jak si poradit při kolapsu, úrazu, epileptickém záchvatu ? 
Vše důležité ze základů první pomoci Vám poutavou a zajímavou formou vysvětlí profesionální 
školitel záchranné služby (splňuje i podmínky proškolení zaměstnanců dle BOZP) 

 Termíny školení : 
17. října 2011 (úterý) od 9,00 hodin do 11,00 hodin 
1. listopadu 2011 (úterý) od 9,00 hodin do 11,00 hodin 
27. listopadu 2011 (sobota) od 13,30 hodin do 15,30 hodin 
14. prosince 2011 (středa) od 17,00 hodin do 19,00 hodin 

Kde ? TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2 
Za kolik ? 300 Kč na osobu 
Na závěr obdržíte certifikát o absolvování 

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí     
Vhodné pro všechny, kdo jezdí na školy v přírodě s dětmi, lyžařské zájezdy, pořádají společenské 
a sportovní akce atd.  Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky, budoucí au-pair, studenty/tky a 
vůbec všechny, kdo pracují s dětmi a mládeží
Jedná se velmi odborný kurz akreditovaný MŠMTV ČR 

Termín : vždy pátek, sobota, neděle, pátek (intenzivní a zážitkovou formou)
vždy od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 16,00 a od 17,00 do 20,00 
Kurz číslo 3: 14. října 2011, 15. října 2011, 16. října 2011, 21. října 2011 
Kurz číslo 4: 11. listopadu 2011 , 12. listopadu 2011, 13. listopadu 2011, 18. listopadu 2011

Kde ? TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2 (při 10 a více osobách možno uspořádat u Vás) 
Za kolik ? 3 900 Kč na osobu 
Kurz je zakončen zkouškou a obdržíte osvědčení akreditované MŠMTV ČR 



Pište na e-mail, telefonujte na 224 916 485, na každý kurz nebo seminář je třeba se předem 
přihlásit. 

Dr. Jolana Kopřiva Myslivcová                          www.tyrkys.cz 

TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, sro, Na Moráni 5, Praha 2, 
www.tyrkys.cz , tel 224 916 485 

Přihláška na kurz/seminář ................................................................ 

Jméno a příjmení .............................................................................. 

Datum narození .......................................................................... 

mobilní telefon ...................................... email ............................................ 

http://www.tyrkys.cz/

