
Nadšenci zbaví Orlici tun odpadů. Přispěl i kraj
JAN PRUŠKA

Královéhradecký kraj – Více
než dvacet šest tun odpadu
uklidili dobrovolníci od roku
2007 na Tiché a Divoké Orlici.
Letos se na vodu chystají zno-
vu o víkendu 26. a 27. dubna.

„Předpokládáme, že se zú-
častní 250 až 300 lidí. Není
problém se domluvit jen na
jednom dni. Každého dobro-

volníka rádi uvítáme. Vážím
si, že se lidé ve svém volném
čase starají o přírodu,“ uvedl
Jiří Roušavý z Klubu dětí a
mládeže, který akci pořádá.

Nadšenci se pustí do čistění
zhruba sedmdesáti kilometrů
řek. Loni se 345 dospělým a
dětem podařilo nasbírat 3,8
tuny odpadu.

Lidé jsou schopni do vody
naházet PET lahve, hadry, ka-

nystry i pneumatiky. „Po-
slední léta už nenacházíme
tolik objemných věcí, jako
jsou ledničky, televize či
pračky,“ dodal Jiří Roušavý.

Organizátoři zajistí ruka-
vice, pytle, háky a mohou také
zapůjčit lodě. Účastníci do-
stanou na památku tričko a
připravené pro ně bude i ob-
čerstvení. Lodě v sobotu vy-
razí z Doudleb nad Orlicí a z

Nové Vsi do Albrechtic nad
Orlicí. V neděli budou všichni
společně pokračovat do Hrad-
ce Králové.

Čištění se neúčastní jen
hradečtí či rychnovští obyva-
telé. Pravidelně sbírají od-
padky také lidé z jiných okre-
sů. „Pomáhal jsem už dva-
krát. Poprvé jsme jeli na ká-
noích, loni jsme vzali raft.
Fungovali jsme jako náklad-

ní loď a sbírali větší nepořá-
dek. Je to zábava a samozřej-
mě pomůžeme přírodě,“
chválil Radek Machač z
Chrudimi, který se čištění
zúčastnil s kamarády.

Finančně akci podpořil ta-
ké Královéhradecký kraj.
„Projekt Řeky nejsou smetiště
není důležitý jen z hlediska
zajištění péče o přírodní pro-
středí, ale má také velký

ekologicko-výchovný vý-
znam. Proto se Královéhra-
decký kraj rozhodl přispět
částkou 140 tisíc korun,“ vy-
světlil Jan Tippner, krajský
radní zodpovědný za životní
prostředí.

Součástí ekologické akce
bude i slavnostní zahájení
otevírání řeky Orlice podle
vodáckých tradic v Kostelci
nad Orlicí.

Umíte masáž
srdce? V Hradci
vás dnes poučí
Hradec Králové – Nepřímou
srdeční masáž a plicní venti-
laci mohou dnes vidět a vy-
zkoušet si zájemci ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové.

„Od deseti do šestnácti ho-
din se koná v 1. patře budovy
číslo 50 na lůžkovém oddělení
Kliniky anesteziologie, re-
suscitace a intenzivní medi-
cíny Den otevřených dveří pro
zaměstnance a širokou veřej-
nost. Všechny srdečně zve-
me,“ uvedl Pavel Dostál, zá-
stupce přednosty pro inten-
zivní péči.

Klinika poskytuje aneste-
ziologickou péči ročně u zhru-
ba 16 000 výkonů. Počátky
anesteziologického pracoviš-
tě v nemocnici se píší od 40. let
20. století, kdy vznikala spolu
s rozvojem chirurgických
oborů potřeba specializace lé-
kařů poskytujících anestezio-
logickou a intenzivní péči. V
roce 1952 doktor Fizély sou-
středil pod svým vedením ne-
početnou skupinu lékařů, kte-
ří poskytovali anesteziologic-
kou službu pro potřeby ne-
mocnice.

Vlastní anesteziologicko-
resuscitační oddělení bylo
zřízeno v roce 1961. V roce 2008
zahájilo činnost v budově
Emergency nové resuscitační
oddělení KARIM. (jap)

Podpořte
firmy v soutěži
Stejná šance
Pardubice – Prestižní soutěž
Stejná šance – Zaměstnavatel
roku 2014 opět hledá firmy a
společnosti, které lidem se zne-
výhodněním dávají na trhu
práce stejnou šanci jako ostat-
ním. Šestý ročník soutěže začal
tento týden, lidé mohou své no-
minace posílat do 30. dubna.

Základní podmínkou nomi-
nace je zaměstnání mimo chrá-
něné prostředí na otevřeném tr-
hu práce. Stejná šance má dvě
kola – na konci května budou
zaměstnavatelé oceněni v kra-
jích, republikové vyhlášení bu-
de v polovině června v Praze.

„Soutěží chceme nejen ocenit
firmy, ale také upozornit na
fakt, že zaměstnat člověka s
handicapem je něco samozřej-
mého a může to udělat každá fir-
ma,“ řekla Deníku Pavla Baxo-
vá, ředitelka obecně prospěšné
společnosti Rytmus, která se na
pořádání akce podílí.

Nominační listiny lidé na-
jdou na internetových strán-
kách www.rytmus.org, kde jsou
aktuální informace, ale i vý-
sledky předchozích ročníků.

V roce 2012 vyhrála společ-
nosti Meibes. „Ocenění pro nás
bylo samozřejmě radostí. Rádi
bychom se sociální oblasti vě-
novali více a ocenění bylo pro
nás potvrzením, že to děláme
správně,“ uvedl její zástupce
Zdeněk Kratochvíl

Soutěž pořádají neziskové
organizace Agentura Osmý den,
Česká abilympijská asociace
Pardubice, Ledovec, Rytmus –
Od klienta k občanovi, Rytmus
Benešov a Rytmus Liberec. (fr)
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