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banální situace fatální následky

BANAL 
FATAL!
UNIKÁTNÍ PROGRAM 
PREVENCE ÚRAZŮ 
MÍCHY A PÁTEŘE

SEMINÁŘ SE NYNÍ KONÁ 
VE SPOLUPRÁCI S RADOU DĚTÍ 
A MLÁDEŽE JIHOČESKÉHO KRAJE 
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH!

SPOLEČNĚ PROTI ÚRAZŮM 
PÁTEŘE A MÍCHY! 

Kdo za vámi přijede?
➊ HYNEK ČERMÁK
herec, bodyguard, kaskadér, držitel Českého lva.
➋ ALENA JANČÍKOVÁ
ředitelka České asociace paraplegiků, držitelka Ceny 
Olgy Havlové, aktivní sportovkyně, vozíčkářka
❸ ZUZANA PŘIBILOVÁ - LEKTORKA 
sportovkyně na vozíku, naučí vás 1. pomoc při úrazu páteře!
❹ ADAM SPÁLENSKÝ
sociolog, moderátor, manažer festivalu
Antropologického dokumentárního filmu.
➎ ANDREA HUTKOVÁ
sociální pedagog, autorka sociálních reklam 
a mnoha žádostí o grant pro vozíčkáře.

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, která se již od revoluce stará o vozíčkáře po úrazu v ČR, v čele s hercem Hynkem 
Čermákem, chce otevřeně mluvit s lidmi mladými i staršími o úrazech páteře a míchy. Seminář odhaluje jak úrazy vznikají. 
Vozíčkáři na místě potvrdí Vám všem, že úraz vzniká i z banální situace a chybuje 250 lidí ročně. Bez prevence a bez těch, 
kteří se poučí toto číslo nemá šanci klesnout. Pojďme o tom mluvit! 
Přijďte a poučte se z chyb jiných. Promluvte si o Vašich zážitcích z volného času, sportu, z dovolených nebo z pedago-
gické práce. Vyslechněte si pár zkušených rad a pak lezte třeba na stromy a skákejte do vody s rozumem!

Program semináře:
1. Nebudou se rozdávat letáky a nebude prezentace 
 v Powerpointu!
2. Představíme se a povíme pár situací ze života, 
 aneb, jak se stane úraz míchy?
3. Ukázky ze života-velmi krátká videa natočených lidí, 
 kteří si trochu zariskovali a…
4. Debata s reálnými videoukázkami úrazů - Hynek Čermák  
 bude mluvit, jak chránit své tělo a jak správně myslet, 
 aby se tělo nemuselo zranit.
5. Příběh jednoho z davu: Alena je na vozíku, 
 jak k tomu došlo a proč?
6. Poděkování a DVD s protiúrazovým spotem pro účastníky.

Odpovědná osoba na místě: 
Mgr. Adam Spálenský, tel: 733 125 965; 
Koordinátor projektu v krajích: 
Andrea Hutková, DiS, tel: 777 710 779

Datum semináře: 22. 10. 2014
Začátek Semináře: od 16:30 hodin 
Konec semináře: kdy budete chtít Vy!
Místo: V prostorách klubu Kredance prostor
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice
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Vezměte s sebou děti!

30 SEKUND RADOSTI

HODNĚ LET STAROSTÍ
a


