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Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtí ve věkové skupině 0 – 25 let!
Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace, která se snaží již sedmým rokem podporovat dětskou
traumatologii v Brně, léčbu a hospitalizaci zraněných dětí, vědecký výzkum a veřejnou protiúrazovou osvětu
v oblasti prevence dětských úrazů. Spolupracuje především s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
FN Brno, která je jedním z osmi deklarovaných dětských traumatologických center v ČR. Do budoucna hodlá
nadační fond svou pomoc rozšířit i do dalších oblastí.
Léčba úrazů je v centrech dětské traumatologie někdy znesnadňována neúplným vybavením a nedostatkem
pomocného zdravotnického personálu, který by se mohl individuálně věnovat jednotlivým pacientům a urychlit tak
průběh rekonvalescence.
Od roku 2005 do roku 2010 činily příjmy nadačního fondu celkem 7 598 700 Kč v rámci finančních darů a
12 500 000 Kč v rámci Interní grantové agentury (IGA).
V roce 2007 se nadační fond zaměřil především na projekty v rámci IGA a na vítězné projekty bylo rozděleno
více než 12 mil. Kč. Byl například zahájen projekt „Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s
kmenovými buňkami“.
Spolupráce s reprezentantem ČR v alpském lyžování Ondřejem Bankem začala na začátku roku 2008 a to
především v rámci charitativních golfových turnajů, které pořádá nadační fond na podporu léčby dětí po úrazech.
Po své osobní nepříjemné zkušenosti s úrazem nohy, který si způsobil při tréninku v rámci Světového poháru
v Kitzbuhelu na Hannenkammu, si podle jeho slov ještě více uvědomil, že „být zdravý je to nejdůležitěší a také
přednější než úspěchy ve sportu".
Ondřej Bank se od začátku velmi zajímal o činnost nadačního fondu, léčbu zraněných dětí a jejich postupnou
rekonvalescenci, a to právě i s ohledem na svá zranění a následnou léčbu.
Několikrát navštívil osobně Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a debatoval s lékaři i
sestrami o nejčastějších úrazech dětí a jejich léčbě. Prošel všechna oddělení i jednotky intenzivní péče a nabídl
svou pomoc při charitativních akcích i jednání s potencionálními sponzory.
Stal se patronem Nadačního fondu Modrý hroch a účastní se všech charitativních golfových turnajů
pořádaných pro dětskou traumatologii. On sám je také vášnivým golfistou a vedle lyžování je to jeho velký
koníček.
V letošním roce proběhne již IV. ročník charitativních golfových turnajů pod názvem CHARITY GOLF TOUR
MODRÝ HROCH a během uplynulých tří ročníků se podařilo získat pro dětskou traumatologii již 2 200 000 Kč!
Ze získaných finančních prostředků v rámci tři ročníků charitativní golfové tour Modrého hrocha byly zakoupeny
různé nadstandartní přístroje jako například lineární dávkovače, infúzní pumpy, pulsní oxymetry, ultrazvukové
inhalátory, V.A.C. Therapy, monitory vitálních funkcí, nová polohovací lůžka, antidekubitální matraci, speciální
chirurgické nástroje, neurostimulátor a další. Část finančních prostředků byla použita na dovybavení a
rekonstrukci pokojů pro matku a dítě, modernější vybavení herny pro děti a jídelny na klinice.
Jednou ze zajímavých preventivních akcí nadačního fondu je také projekt Bezpečné hory, který má za cíl
informovat širokou veřejnost o zásadách správného chování na horách. První titul pojednává o bezpečnosti na
sjezdovkách a druhý o bezpečném pohybu mimo sjezdové tratě. Tvůrcem projektu je Ing. Petr Vališ a partnerem
se stal i Svaz lyžařů ČR, dále na něm spolupracoval právě i Ondřej Bank a Nadační fond Modrý hroch. Jednou
formou jeho pomoci je tedy také zdůrazňování protiúrazové prevence a předcházení úrazů nejen na horách.
Ondřej Bank navrhl lyžařské brýle značky VAGUS a zakoupením těchto brýlí mohl přispět každý na konto
nadačního fondu částkou 10 Kč. Za rok 2009 byl tak předán dětské traumatologii finanční šek na 10 000 Kč.
V rámci své činnosti v nadačním fondu oslovil v roce 2009 Ondřej Bank i další české sjezdaře Kryštofa Krýzla a
Filipa Trejbala a společně se zavázali, že za každý získaný bod v rámci Světového poháru 2009/2010 podpoří
dětskou traumatologii příspěvkem ve výši 100 Kč. V rámci této akce získala dětská traumatologii 21 500 Kč.
Za uplynulou sezónu 2010/2011 získal Ondřej Bank celkem 303 bodů a podpoří tak léčbu
zraněných dětí finančním darem ve výši 30 300 Kč.
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