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Nové vybavení pokojů pro Centrum dětské traumatologie FN HK díky 
NF Kolečko a soutěži Pevnost Boyard 

V sobotu 8. 10. 2016 odvysílala televize Prima v rámci české verze soutěže Pevnost Boyard 
bitvu dalšího týmu proti jejím nástrahám. Jan Čenský, Eva Decastelo, Lukáš Langmajer, 
Dušan Chrástek a Karel Hynek byli úspěšní a celou výhru v hodnotě 127 200 Kč věnovali 
Nadačnímu fondu Kolečko. Peníze byly použity na částečnou obnovu zastaralého 
vybavení pokojů lůžkového oddělení Centra dětské traumatologie Fakultní nemocnice 
Hradec Králové. Od prosince tak mají malí pacienti a jejich doprovod k dispozici funkční, 
bezpečné a krásné stolky k lůžku v pastelových barvách. Dnes přijeli členové úspěšného 
týmu osobně tento dar předat. 

„S Nadačním fondem Kolečko spolupracuje naše centrum už delší dobu. Pořádáme společně preventivně-
vzdělávací akce a Kolečko nám pomáhá získat finance na zařízení, na která často naše 
vlastní zdroje nestačí. Věřím, že díky aktuálnímu daru bude pobyt malých pacientů na našem oddělení zase 
o něco příjemnější,“ říká MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., FEBPS, vedoucí lékař Centra dětské 
traumatologie FN HK. 

„Chvíle, jako je to dnešní setkání, jsou tou nejhezčí součástí naší práce. Vybavení jsme lůžkovému oddělení 
slibovali několik let, letos se na nás usmálo štěstí díky televizi Prima. Bylo pro nás ctí být jednou 
z neziskových organizací podpořených v rámci českého vysílání Pevnosti Boyard. A je třeba říct, že v historii Kolečka 
žádný donor nepřinesl takovou oběť jako členové vítězného týmu,“ říká Linda Jandová, předsedkyně dozorčí 
rady NF Kolečko. 

Jak se s úkoly vypořádal tým, který zažil při natáčení nejhorší počasí, včetně deště a blesků? Eva 
Decastelo dokonce chtěla otce Furu uplatit českým salámem. „Já jsem dostala takový ty malý mrchy, 
takže jsem prakticky přišla o hlas. Byli tam štíři, pavouci a ještě něco, co vlastně ani nevím, co bylo, ale všechno to 
po mně lezlo a projevila jsem se jako totální hysterka, z tý kobky, kde jsme tohle dělali, jsem byla slyšet až k Furovi 
nahoru.“ 

Kapitán týmu Jan Čenský lezl po výškách, hrabal se v odpadcích a zapomněl si brýle. „Tarantuli 
jsem držel poprvé v životě. Ukázali nám velmi pečlivě, jak se zvířaty zacházet, abychom jim neublížili. Vlezl jsem 
do místnosti, kde byli právě pavouci a štíři. Já navíc blbě vidím, takže když jsem vytáhl štírovi tu indicii, říkal jsem 
si, já neuvidím na ty písmenka. Takže paradoxně snadná disciplína, ale rozmotat a přečíst, tak to bylo to nejhorší. 
Jinak úžasný zážitek. Já na Pevnost Boyard koukám 27 let, takže nejdéle ze všech.“ 

 

Centrum dětské traumatologie FN HK 

Hlavním cílem Centra dětské traumatologie Fakultní nemocnice Hradec Králové 
(CDT) je zajištění komplexní péče o poraněné děti, od jednoduchých přes 
specificky dětská až po závažná a komplikovaná poranění, vyžadující spolupráci 
více oborů. Předpokladem pro tuto péči je vysoká erudice příslušných specialistů 
v péči o dětské pacienty i zkušenosti školených dětských sester na jednotlivých 
pracovištích. Spádové území CDT tvoří kraje Hradecký a Pardubický.  
V péči o poraněné děti CDT sdružuje všechny kliniky, oddělení a další pracoviště 
fakultní nemocnice a koordinuje jejich spolupráci a komplexnost péče. 
Základním pracovištěm CDT je Oddělení dětské chirurgie a traumatologie 
FNHK, které hospitalizuje kolem 2/3 všech poraněných dětí s poraněními kostí 
a kloubů, měkkých tkání, břicha apod. a s popáleninami.  
 

http://www.fnhk.cz/
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Kontakty pro média: 

MUDr. Jindřich Preis, Ph.D., FEBPS 

vedoucí lékař Centra dětské traumatologie 
Tel.: +420 495 83 34 32 
E-mail: jindrich.preis@fnhk.cz 

Ing. Petra Sychrová 

Specialistka PR a marketingu 
Tel. +420 704 701 435 
E-mail:  petra.sychrova@fnhk.cz

 
Linda Jandová 
předsedkyně správní rady NF Kolečko 
Tel.: +420 774 116 126 
E-mail: linda@kolecko.cz 

NF Kolečko 

Nadační fond Kolečko od roku 2004 podporuje finančně a materiálně Centra dětské 
traumatologie a realizuje programy prevence úrazů dětí zejména v silničním provozu. Dělá vše 
pro to, aby se dětem na silnici nic nestalo. Ne vždycky se to podaří. Pak se snaží pomoci těm, 
které utrpěly jakýkoliv úraz. Hlavním cílem je zlepšit a urychlit proces léčení pomocí moderních 
přístrojů a pomůcek a zpříjemnit pobyt v nemocnici. Dětskému úrazovému centru Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové poskytl nadační fond Kolečko finanční prostředky a 
materiální vybavení v celkové hodnotě 1 017 812 Kč. 
Více na www.kolecko.cz 
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