
O dobrovolnické ceny Křesadla se letos „rozzuřil“ boj
Ve finále měli tři dobrovolníci z kraje shodný počet hlasů. A z početné komise ve finále nikdo příliš nechtěl ustupovat
RADEK STRNAD

Ústecký kraj – Je rozhodnu-
to. Šest Křesadel 2012, dobro-
volnických cen za Ústecký
kraj, zná své majitele. Získají
je opět ti, kteří bez nároku na
finanční odměnu a nadšeně
pomáhají, kde je to třeba.

Na hvězdárně v Teplicích
dobrovolničí Miroslav Neu-
maier, mosteckému azylové-
mu domu pomáhá Silvia
Kröhanová a nejen v nemoc-
nici v Kadani Jan Paleček. Pro
onkologické pacienty v Ús-
teckém Arcusu dýchá Viera
Havlíčková, v dětském do-
mově Domeček v Tisé ve vol-
ném čase působí Veronika Pa-
gáčová, s postiženými klien-
ty z DOZP Všebořice v Ústí zá-
bavně sportuje čtyřčlenný

tým Kuželkářů s Miroslavem
Wedlichem v čele.

Vybrat je byl „boj“. Vždyť
do Dobrovolnického centra v
Ústí, které už 11. rok Kře-
sadla vyhlašuje a pořádá, při-
šlo devatenáct nominací. Me-
zi nimi také kuriozity:

Na Miroslava Neumaiera,
který dobrovolně pomáhá na
teplické hvězdárně a plane-
táriu už 20 let, přišlo nezá-
visle na sobě 6 nominací z růz-
ných míst. „Jsem ráda, že byl
nominován za nesociální sfé-
ru. Takových návrhů moc ne-
chodí, ale i tito lidé jsou vel-
mi užiteční,“ vysvětlila Len-
ka Černá, ředitelka DC Ústí.

Milá a bezprostřední byla
nominace Kuželkářů. Podpo-
řil je obrázek plný chvály a
nadšení od klientů DOZP Vše-

bořice.
Meziletošníminominacemise
objevil také pěvecký sbor Jir-
kovské seniorky.

„Křesadlo od komise ne-
dostal, ale má šanci ve vel-
kém hlasování o nejsympa-
tičtějšího dobrovolníka. Na-
jdete ho na webových strán-
kách Ústeckého deníku,“ při-
pomněla Lenka Černá.

Podle Evy Dvořákové ze
společnosti Knauf Insulation,
která Křesadla podpořila, le-
tošní ročník přinesl řadu za-
jímavých příběhů.

Lucie Zpěváková, dobro-
volnice DC Ústí i pracovnice
odboru péče o dítě ústeckého
magistrátu, přiznala: „Dnešek
byl emotivní, jsem ráda, že
jsem se komise účastnila.“
I pro ni byl výběr „vítězů“ těž-

ký kvůli silným příběhům.
„Chodila jsem doma po bytě
celý víkend,“ vzpomínala. Tě-
ší se na slavnostní ceremoni-
ál předávání Křesadel 21.
března v Muzeu města Ústí.
„Císařský sál je krásný, ráda
se tam opět podívám,“ řekla.

Pro Ondřeje Suchého z ús-
tecké firmy Enlogit bylo za-
sedání komise zajímavé.

„Celý den žiji v tabulkách
a v excelech, což je něco úpl-
ně jiného. Je to tu pro mě vhled
do jiného světa, který mám v
práci tendenci přehlížet. Tam
se jede na výkon, ale dobro-
volnictví je jiná důležitá slož-
ka našeho života,“ vysvětlil.
Nejtěžší při rozhodování pro
něj bylo jakoby „odsunout
stranou“ někoho z 19 lidí, z
nichž všichni dělají zajíma-
vou a důležitou práci.

„Bylo to pro mě náročné,
je to pro komisi těžké vybí-
rání,“ souhlasila s ostatními
Jiřina Gasserová, zastupující
předsedkyně komise, sama
dříve oceněná dobrovolnice.

Bouřlivá atmosféra ko-
mise ji nezaskočila. „Každý
má zkrátka své priority, kaž-
dému při vybírání dobrovol-

níků záleží na něčem jiném. Je
to zajímavá zkušenost, byla
zde dost různorodá skupina,
názory byly pestré,“ dodala.

Jan Dolínek z Nadačního
fondu Veolia, muž, který stál
u počátku dobrovolnictví v
Čechách, podobně jako Len-
ka Černá z DC Ústí, byl jako
člen komise celkem spoko-
jen.

„Samozřejmě, že v Praze
bývá víc dobrovolníků, je tu
vždy větší konkurence. Ale za-
se ukazujeme, že dobrovolní-
ci nejsou ti šílenci, kteří jsou
schopni se řetězem připoutat
k Temelínu. A naopak, Kře-
sadlo zvedá lidem sebevědo-
mí. Vždyť mnozí, kteří zdar-
ma pomáhají, říkají: „Co jsem
já za dobrovolníka. Vždyť jen
čtu lidem v nemocnici?!“

Kdo získal cenu
Miroslav NEUMAIER, Teplice
Viera HAVLÍČKOVÁ, Ústí
Silvia KRÖHANOVÁ, žije v Jir-
kově, nominace za Most
Jan PALEČEK, Kadaň
Tým KUŽELKÁŘŮ, Ústí
Veronika PAGÁČOVÁ, za Ústí,
žije ve Rtyni nad Bílinou

Výherce oznámíme v Ústeckém deníku ve čtvrtek 7. března 2013

Kupón doručte na adresu redakce Ústeckého deníku (Klíšská 1702/25, Ústí 
nad Labem 400 01) nejpozději do středy 6. března 2013.

Hlasujte také na webu usteckydenik.cz/psisympatak2012
(zde najdete také pravidla soutěže)
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Psí sympaťák 2012 - HLASOVACÍ KUPÓNPsí sympaťák 2012 - HLASOVACÍ KUPÓN
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Dávám hlas fotografi i - Číslo: .... 

                           Jméno: .................................................... 

První tři vítězové dostanou ceny od zooprodejny LUMI 
a poháry od fi rmy Karel Hainz

ROZLOUČENÍ

VNovémkrematoriu se rozlou-
číme:

Pátek 1. března:

v 11.00 hodin, s Josefem Vin-
šem, 1948, Malé Březno.

Upřímnou soustrast.

Další Popelky
jdou do finále

Ústí nad Labem – Do finále
soutěže o Popelku ústeckých
plesů postupují další dvě ma-
turantky.

Popelkou plesu Trivis (4A4)
se stala Adéla Lehečková. Po-
pelkou plesu SPŠ 4.BL se stala
Sandra Horská.

Hodnocení porotkyň, pra-
vidla soutěže a další informa-
ce k soutěži najdete na webu
usteckydenik.cz/plesy. (úd)

Adéla Lehečková, 191 hlasů.

SandraHorská, 341 hlasů.

ZAČALO HLASOVÁNÍ:

Hledáme toho nej
sněhuláka Ústecka

Hlasovat můžete do pondělí 11.
března na webu usteckyde-
nik.cz/snehulaci.

Sněhuláka stavělaAnežkaNos-
ková ve spolupráci smaminkou a
Barbuchou (3měsíční štěně bo-
xera). Foto: Martina Nosková

Sněhulák odKlárky z Chabařo-
vic. Foto: Petra Nejezchlebová

Jak získat pracovní sílu v 7 bodech

Jste zaměstnavatel/ka a po-
strádáte kvalitní zaměstnan-
ce? Máte pocit, že není možné
v dnešní době získat spolehli-
vou, loajální a stálou pracovní
sílu? Skutečně máte zájem
podniknout kroky, které na-
směrují Vaši firmu správným
směrem, a nebojíte se změn?
Potom čtěte dál…

V posledních desetiletích
dochází k viditelným demo-
grafickým proměnám – k po-
klesu porodnosti a současně
ke stárnutí populace. Problé-
mem mnohých firem tak začí-
ná být absence kvalitní pra-
covní síly. V dnešní ekono-
mické krizi je navíc pro mno-
hé firmy těžké motivovat své
zaměstnance k vyššímu pra-
covnímu výkonu či k setrvání
ve firmě zvyšováním odměn,
nebo zvýšením samotné
mzdy.

Jak se s takovou situací
snadno vyrovnat a ještě zvýšit

zisky?
Základním předpokladem

pro úspěch Vaší firmy je začít
si všímat žen. Ty jsou v závis-
losti na stále přetrvávajících
stereotypech velmi často za-
městnavateli ať vědomě, nebo
nevědomě vylučovány z pra-
covního trhu či vyšších pra-
covních pozic. To navzdory
tomu, že se zvyšuje jejich po-
díl jako vysokoškolsky vzdě-
laných, i jejich ambice uplat-
nit se dobře na pracovním tr-
hu. Druhým bodem proto je
dostat více žen do vedení fir-
my. Tento argument podpo-
rují mnohé výzkumy, které
zjistily, že existuje příčinná
souvislost mezi vyšším podí-
lem žen ve vedení a mezi vyšší
ziskovostí firmy (např. Cata-
lyst 2011). Třetím bodem je
zvýšit diverzitu pracovních
týmů, tedy vytvářet pracovní
týmy různorodé z hlediska
pohlaví, zkušeností, věku

apod. Je totiž známým faktem,
že rozdílné myšlení vede ke
kreativnějším nápadům. Dal-
ším krokem je zajistit jak že-
nám, tak mužům kvalitní pra-
covní podmínky, které je bu-
dou motivovat k práci a setr-
vání ve Vaší firmě. Jednou z
možností je písemné a všem
zaměstnaným dostupné usta-
vení podmínek pro kariérní
růst ve firmě. Navíc je potřeba
myslet i na osobní život
zaměstnanců/kyň. Práce od-
počatých a spokojených
zaměstnanců/kyň je mnohem
efektivnější. Nezapomínejte
ani na to, že ženy, ale i muži
mají své rodiny, kterým se
chtějí věnovat. Umožnit sla-
ďování pracovního a rodinné-
ho života můžeme například
zavedením flexibilních pra-
covních úvazků, práce z do-
mova či zřízením firemní
školky. Pokud umožníte
zaměstnancům/kyním kon-
takt s firmou i během rodi-
čovské dovolené, zvyšuje se
Vaše šance, že se k Vám
zaměstnanec/kyně po RD

vrátí. V současné době se k za-
městnavateli nevrací více než
80 % osob, což je pro firmu sil-
ně ztrátové. A mohli bychom
pokračovat…

Zapojte se! Chcete-li získat
více informací o tom, jak se
stát atraktivním zaměstnava-
telem a sháníte-li kvalitní
pracovní sílu do svého týmu,
zapojte se do projektu společ-
nosti Praemia s.r.o., který
podporuje rovné příležitosti
žen a mužů. V rámci projektu
nabízíme zaměstnavatelům
dotované pracovní místo, kte-
ré umožní slaďování pracov-
ního a osobního života účast-
nicím projektu. Pro více in-
formací kontaktujte koordi-
nátorku projektu Bc. Andreu
Novotnou, e-mail:
novotna@praemia.cz nebo
manažerku projektu Ing. Ja-
roslavu Bzurovou, e-mail:
bzurova@praemia.cz a tel: 702
081 580. Projekt běží od 1. lis-
topadu 2012 do 31. března 2014.

Bc. Miroslava Čechová,
specialistka na rovné příleži-
tosti žen a mužů. (PR)

Vyhráli
předplatné
Celkem čtrnáct tříd poslalo
svou fotografii z výstavy „20
let chráníme českou korunu“
v muzeu. Fotografie jsme zve-
řejňovali v novinách, čtenáři
poté na webu určili tu nej.

Vítězem se stala FZŠ České
mládeže (1454 hlasů). Vítězná
škola dostane předplatné Ús-
teckého deníku zdarma + stří-
brnou minci od ČNB.

Sledujte Deník
i na facebooku
Ústecký deník je na facebooku.
Na naší stránce čekáme na vaše
podněty a připomínky. Denně
servírujeme nové články a jsme
připraveni s vámi o tématech
diskutovat. Přidejte se i vy a sle-
dujte facebookovou stránku Ús-
teckého deníku.

POHOTOVOST

Ambulantní pohotovostní péče
pro dospělé
Tel.: 477 112 175, 475 210 333
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 18.00-21.00
so, ne, svátky 9.00-18.00

Budova A

Ambulantní pohotovostní péče
pro děti a dorost
Tel.: 472 778 335
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 18.00-21.00
so, ne, svátky 9.00-20.00

Budova D

AHOJ NA SVĚTĚ

V ústecké Masarykově nemoc-
nici porodily:

Neděle 24. února:

22.29 hodin, Mgr. Milada Ko-
lankiewiczová, chlapečka

Pondělí 25. února:

2.11 hodin, Kateřina Pešková,
chlapečka

Rodičůmblahopřejeme.

Tipy na zdraví, životní styl 

a módu v České republice

28. 2.
ve vašem regionálním Deníku
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