K Čechům patřƒ čast… †razy p‡teře-novˆ program BanalFatal! přišel s prevencƒ!
2.10. 2014, Praha

Česk• asociace paraplegiků-CZEPA společně s Ministerstvem zdravotnictv… a Českou Radou
dět… a ml•deže Jihočesk‡ho Kraje uspoř•dala 22.10. debatn… semin•ř na t‡ma: Prevence ‰razů
p•teře a m…chy, kterŠ se konal v prostor•ch klubu Kredance v centru ČeskŠch Budějovic. Na
semin•ř mohl přij…t každŠ, kdo chtěl poznat pravidla jak si chr•nit svoji p•teř a m…chu před
‰razem. Nakonec prostor uv…tal 39 ‰častn…ků různ‡ho věku a rozličnŠch typů organizac….
Semin‡ř se s pomocƒ re‡lnˆch videƒ zaměřuje na myšlenƒ †častnƒků ve zpětn…m chodu, těsně
před akcƒ. „Myslete pozp‡tku, než něco uděl‡te!“ Čast‡ slova herce a lektora Hynka Čerm‡ka.
LektorskŠ tŠm preventivn…ho programu vede vždy Hynek Čerm‡k a program zve zejm‡na děti a
ml•dež, pedagogy voln‡ho času a dalš…, kteř… pracuj… s dětmi a ml•dež… ve voln‡m čase, ale i ve
školstv…. Posledn… statistiky k ‰razům p•teře i m…chy s fat•ln…mi n•sledky ukazuj…, že počty
zlomenŠch p•teř… ročně neklesaj…. P•dy z vŠšek, stromů, z horolezeckŠch stěn, p•dy pod
vlivem alkoholu, v l‡tě skoky do vody, sportov•n… za hranic… rozumu, dopravn… nehody, to jsou
všechno situace, se kterŠmi se mus… potŠkat Česk• asociace paraplegiků, kter• již řadu let
pom•h• lidem po ‰razu. Nakonec CZEPA musƒ pomoci zhruba 150 lidem, kteřƒ po †razu
zůstanou trvale na vozƒku. Před t…m si několik měs…ců každŠ takto zraněnŠ člověk polež… na
spin•ln… jednotce, pak přich•z… rehabilitace a i když se všichni v n•sledn‡ p‡či snaž…, stav je
většinou nezvratnŠ. Voz…čk•řů v Čech•ch rozhodně neubŠv•.

Semin•ř v Budějovic…ch nebude jedinŠ. Během tohoto roku proběhnou semin•ře i v dalš…ch
kraj…ch Česk‡ republiky. Celoročn… preventivn… program s n•zvem BanalFatal! (ban‡lnƒ situacefat‡lnƒ n‡sledky) tak bude ve formě„road show“ cestovat po ČR i př…št… rok.

Hynek Čerm•k, se bude snažit přesvědčit ‰častn…ky k větš… opatrnosti a ochraně těla během
volnočasovŠch aktivit s ml•dež…, d…ky jeho hlubokŠm zkušenostem s riskov•n…m těla v r•mci
kaskad‡rsk‡ činnosti, kter‡ se věnoval. Mimo vide…, kter‡ jsou souč•st… programu a veřejn‡
diskuse, se mohou ‰častn…ci dozvědět od lektorky na voz…ku Zuzany Přibilov‡ a medi•tora
debaty antrolopoga Adama Sp•lensk‡ho, co se stane s p•teř… při poškozen… m…chy, prvn…
pomoc a n•sledky ‰razu, kter‡ posazen…m na voz…k zdaleka nekonč…. Program celkově
reflektuje chyběj…c… prevenci v Česk‡ republice a chce o tom př…mo mluvit s lidmi, kteř… mohou
včas předat informace dětem a ml•deži, dř…ve než bude pozdě. BanalFatal! V těchto dnech se
nat•č… spot o fat•ln…m skoku do vody, kterŠ se m• brzy objevit na internetu a v m‡di…ch. V…ce
se dočtete na webu programu Česk‡ asociace paraplegiků na www. banalfatal.cz
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