
POZVÁNKA 
      NA SLOVANSKÚ KVAPKU KRVI  NA POČESŤ  SNP 

 
   Miestny spolok SČK – KLUB DARCOV KRVI v Čiernom Potoku , Obecné zastupiteľstvo, Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov armádneho generála Ludvíka Svobodu v Čiernom Potoku v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej 
Republiky, pracovisko Banská Bystrica , Vás pozývajú k bezplatnému odberu krvi, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome v Čiernom Potoku, 
okr. Rimavská Sobota, v čase od 08. 00 hod. do 10.30hod.  dňa: 

14. augusta 2020 
                                                                            /piatok/Darovať krv môže každý kto: 
 JE OCHOTNÝ POMOCŤ KAĎÉMU, KTO BOJUJE O ŽIVOT, ALEBO OBNOVU ZDRAVIA: 
   - dovŕšil l8 rokov fyzický vek a neprekročil vek 60 rokov /staršie osoby do 65 rokov. 
         V í t a n í   s ú  p r v o d a r c i ! 
Súčasne v tento deň sa uskutoční športový deň / „MEMORIAL BRIG.GEN. IMRICHA GIBALU účastníka SNP, ťažko raneného pri Hronskej 
Dúbrave a zachránila mu krv v nemocnici vo ĽVOVE „ / Súťažiť sa bude v streľbe zo vzduchovky, hod granátom na cieľ, diaľku,..../. Po 
skončení odberu krvi sa uskutoční kladenie vencov k pamätníku obetí fašizmu a slávnostné zhromaždenie obyvateľov k 76..výročiu SNP, 79 
výročiu padlého obráncu Sevastopolu Ondreja Šinára-Šmála z Rim.Soboty, 76.výročiu výsadku nášho občana, príslušníka 2. paradesantnej 
brigády 1.čs.arm.zboru v ZSSR pod velením arm.gen.Ludvíka Svobodu, Františka Hriňa mechanika Zvolenského leteckého pluku, Júliusa 
Patúša, spojára arm.zboru, Václava Fajčíka, Jozefa Sebíňa, účastníkov oslobodenia Liptova, Jána Fajčíka, partizánskeho oddielu Stalin, ..občania 
našej krásnej obce Čierny Potok- v tom čase okolitých osád Slovákov okupovaných Horthyho fašistami, ale aj maďarskí Artúr Sobonyia, Eugen 
Myroškyn z Tornale, antifašisti z Fiľakova, Gem.Jablonca,.. 
Nech tečie krv k záchrane  chorých a úrazov  a nie v nezmyselných vojnách! 
Pozdraviť darcov krvi prisľúbili  známe osobnosti kultúrneho, športového života  na Slovensku. 
Osobitne pozývame  darcov krvi „motorkárov“, pretože  darovanú krv najrýchlejšie dopravujú v mrazených bankách napr. v Rakúsku práve 
motorkári. 
V minulosti darovali krv v našej akcii aj darcovi krvi z Poľska, zástupca  veľvyslanectva RF v SR pán Ryžov, predseda Predseda Slávice 
Mgr.Miloš Zverina s pani Kristínová,... 
Do súťaže sa môže zapojiť každý podľa vekovej kategórie/ 
Bližšie informácie na tel.čísle: 0915 646828, 0475683253.                 
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