Zlatý
záchranáŘský
K ŘÍŽ
za rok 2014

16. ročník

Projekt Zlatý záchranářský kříž
se uskuteční pod záštitou prezidenta
republiky Miloše Zemana.

Společenský oděv, slavnostní/společenská uniforma.
Pozvánka platí pro jednu osobu.
Prosíme o včasný příchod a potvrzení účasti na:
media@siviliania.cz

Vážená paní, vážený pane,
generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,
policejní prezident ČR
brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
a garantka projektu
MUDr. Jana Bradáčová, MBA,

Vás srdečně zvou na
SLAVNOSTNÍ GALAKONCERT
U PŘÍLEŽITOSTI UDÍLENÍ OCENĚNÍ

Zlatý
záchranáŘský
K ŘÍŽ
PREZIDENTEM REPUBLIKY
který se uskuteční dne 15. dubna 2015
v Rudolfově galerii Pražského hradu.
Vchod z I. a II. nádvoří Matyášovou bránou.
Po ukončení koncertu proběhne raut
v prostorách Nové galerie.

Začátek: 17.00 hodin
Příchod hostů: 16.00 – 16.30

POŘADATELÉ:

rescue

report

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNER:

PARTNEŘI:

JaGa,

spol.s r.o.

Vážení přátelé,

předkládáme Vám publikaci se souhrnným názorem zkušených záchranářů o
ak účelně a bezpečně používat nářadí Holmatro při vyprošťování osob z havaých osobních a nákladních automobilů a traků a dále pak jak používat toto náři řešení katastrof obecně.

Pro ty z Vás, kteří již máte zkušenosti se zařízením Holmatro budou tyto návoužit k zopakování a prohloubení znalostí a těm, kteří se s tímto nářadím setkávají
é, pak poslouží jako návod k použití.

Autor publikace si byl při prezentaci systému práce s vyprošťovacím nářadím
atro vědom toho, že každá havárie či jiná událost je specifická a vyžaduje proto
specielní přístup záchranářů.

Není zde tedy smyslem řešit taktiku, velení nebo přístup záchranných složek
tu zásahu včetně specifikace úloh jednotlivých účastníků integrovaného záného systému.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

Jde o metodické návody sestavené specielně k použití vyprošťovacích zaříHolmatro pro jejich bezpečnou, účelnou a rychlou činnost při záchraně životů
ných osob. Metodika respektuje nutnost vyprošťování osob z automobilů, které
patřeny bezpečnostní klecí, zvláště tvrzenými plasty, zesílenou podlahou v mísče a systémem airbagů, což je v současné době u moderních automobilů zcela
a k vyproštění osob je pak nutno použít právě zde uvedené postupy a posledvyprošťovacího nářadí Holmatro.

Pro firmu JaGa spol. s r.o. Praha a Bratislava, které jsou výhradním zástupcem
Holmatro BV, Raamsdonksveer, Holandsko již mnoho let, je velkou ctí vydat vým vyprošťovacího nářadí připravenou publikaci a pomoci, Vám záchranářům, v

