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TISKOVÁ ZPRÁVA 

        
 
Předání šeku Nadačnímu fondu S námi je tu lépe! od společnosti Autoneum CZ s. r. o. 
 
V Ústí nad Orlicí dne 5. 12. 2014 

 
Ve středu 3. prosince 2014 se v zasedací místnosti na ředitelství Orlickoústecké nemocnice, a.s. uskutečnilo 
oficiální zahájení nového projektu Nadačního fondu S námi je tu lépe! Endoskopická věž pro ORL „Plné 
rozlišení pro moderní vyšetření“ za účasti předsedy nadačního fondu Ing. Kvida Štěpánka, členů Správní rady, 
ředitelky, revizora nadačního fondu a MUDr. Jiřího Řezníčka, ředitele Orlickoústecké nemocnice. Nová 
vyšetřovací soustava bude sloužit pro endoskopickou diagnostiku a léčbu v oblasti horních cest polykacích a 
dýchacích.  
 
Ing. Kvido Štěpánek, předseda nadačního fondu S námi je tu lépe!, vyjádřil potěšení se solidaritou sponzorů, 
kteří Nadační fond S námi je tu lépe! podporují. „Již nyní je na kontě nového projektu přes 250 000 Kč, což je 
oproti předešlým projektům neobvyklé,“ dodal.  
 
Ing. Pavel Háněl, generální ředitel společnosti Autoneum CZ s. r. o. předal předsedovi Nadačního fondu 
S námi je tu lépe! symbolický šek na 100 000 Kč. Poděkování mu vyjádřil i ředitel Orlickoústecké nemocnice 
MUDr. Jiří Řezníček.  
 
Generální ředitel společnosti Autoneum CZ s. r. o., která má v orlickoústeckém regionu dva závody, a to 
v Chocni a v Hnátnici, přislíbil spolupráci s Orlickoústeckou nemocnicí i v dalších letech.  
 
Velice rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří se projekty nadačního fondu již rozhodli 
podpořit. Nesmírně si Vašeho zájmu vážíme a věříme, že nám pomůžete pořídit endoskopickou sestavu, 
která výrazně rozšíří možnosti diagnostiky a léčby. 
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Přispějte, prosíme, spolu s námi: 
č.ú.: 257730877/0300 
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