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Setkání se zástupci Nadačního fondu S námi je tu lépe! 
V Ústí nad Orlicí dne 25.5.2015 
 
V sobotu dne 23. května 2015 se uskutečnilo v  Atriu společnosti Isolit – Bravo, spol. s r. o. v Jablonném nad 
Orlicí setkání vedení Nadačního fondu S námi je tu lépe! s podnikateli, zástupci samosprávy a živnostníky.  
 
Setkání zahájil ředitel společnosti  Isolit – Bravo, spol. s r. o. a současně předseda správní rady nadačního fondu, 
Ing. Kvido Štěpánek, který poděkoval všem přítomným za účast a shrnul základní myšlenku založení Nadačního 
fondu S námi je tu lépe!, který pomáhá zvyšovat standardní úroveň poskytované zdravotní péče v Orlickoústecké 
nemocnici. Projekty správní radě předkládají jednotliví primáři nemocnice a jsou určeny k zavedení nových 
metod  a  také ke zlepšení prostředí pro pacienty Orlickoústecké nemocnice. 

Pozvání na tuto událost přijal také pan hejtman Pardubického kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph. D., který ve 
svém projevu nastínil rozvoj Orlickoústecké nemocnice v celku nově vzniklé společnosti Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s.  
 
MUDr. Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice, uvedl, že hlavním cílem je vzájemná spolupráce měst, 
obcí, firem a současně vnímání nemocnice v regionu jako partnera. Projekt završený v září 2014 „Nejen léky léčí. 
VNÍMÁME VAŠE PŘÁNÍ – NOVÁ LŮŽKA PRO INTERNU“, umožnil celkovou modernizaci 15ti pokojů na interním 
oddělení, což sklidilo mnoho kladných ohlasů nejen od našich pacientů, ale také od personálu oddělení.  
 
Následovalo rovněž zhodnocení současného projektu nadačního fondu Endoskopická věž pro ORL „Plné rozlišení 
pro moderní vyšetření“, na který štědří sponzoři do této chvíle již přispěli přibližně 500 tis. Kč. „Pořízením 
endoskopické věže výrazně rozšíříme možnosti diagnostiky a léčby na oddělení ORL Orlickoústecké nemocnice,“ 
uvedl MUDr. Josef Hájek, primář oddělení ORL a současně člen správní rady nadačního fondu. Věž bude sloužit 
pro endoskopickou diagnostiku a léčbu v oblasti horních cest polykacích a dýchacích.  
 
Ředitel společnosti Isolit - Bravo, spol. s r.o. a předseda správní rady nadačního fondu, pan Ing.Kvido Štěpánek 
oficiálně předal Nadačnímu fondu S námi je tu lépe! pro realizaci vítězného projektu šek v celkové hodnotě 
500.000 Kč. 
 
Akce vyústila živou diskuzí hostů z řad starostů a zástupců firem, kteří měli možnost položit dotaz jak členům 
nadačního fondu, tak panu hejtmanovi.  
 

Nadační fond S námi je tu lépe!  
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Přispějte, prosíme, spolu s námi: 

č.ú.: 257730877/0300 
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