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Ty to zvládneš - požáry v domácnostech a osudová rozhodnutí
POŽÁRY V DOMÁCNOSTECH
KOMÍN
Stačí pravidelná údržba a požár komína se ti může vyhnout.
Požár komína, strašák každého majitele nemovitosti. A přitom tomu lze velmi snadno předcházet. Stačí pravidelné kontroly a čištění.

KOUŘ
Daleko větší zabiják v případě požáru než je oheň.
Při každém požáru vzniká kouř. Ten obsahuje velké množství jedovatých látek a plynů. Ty jsou smrtelně nebezpečné. Stačí se jen 3x nadechnout a tvůj život může
rázem skončit. Nauč se správně chovat v případě požáru.

POTRAVINY NA PLOTNĚ
Požáry potravin na plotně jsou jedny z nejčastějších příčin.
Komu se to někdy nestalo? Něco vaříš, pečeš, někdo zazvoní, usneš a nebo dávají něco v televizi. Rázem je neštěstí na světě. Je potřeba jim předcházet. Mohou být
velmi nebezpečné a mít doslova fatální následky.

OSUDOVÁ ROZHODNUTÍ
SMRTELNÝ JEZ
Vzpomeň si na tento film před tím, než usedneš do lodě.
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Dokumentární drama, které poukazuje na nebezpečí hrozící vodákům při sjíždění řek. Odborný rozbor nesprávného chování vodáků a jejich hazard se životem a
následky jejich "osudového rozhodnutí". Základní rady, jak se případně z nebezpečných situací nejlépe zachránit.

EVAKUACE
Víš co dělat při požáru budovy?
Dokumentární drama řešící evakuaci většího počtu osob při požáru ve školním či jiném zařízení. Základní rady a informace, jak se správně zachovat. Zároveň nás
tento film přenese do historie, kdy kvůli požáru v ústavu sociální péče zemřelo díky nepřipravenosti osob k velkým ztrátám na životech.

PAST
Přemýšlej při vstupu do jakéhokoliv prostoru, jak se zachránit v případě nebezpečí!
Diskotéky, kluby, restaurace, hotely - navštěvuje je každý z nás. Víme ale, jak se správně chovat v případě požáru? Víme kudy uniknout do bezpečí? Toto
dokumentární drama se věnuje tématu požáru v zábavném podniku s velkým počtem osob, kde jsou osoby ohroženy ne jen požárem ale i panikou.
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