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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 11. 9. 2020/15:30 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Charitativní projekt „Krása pomáhá dětem“ finančně podpořil dětská oddělení Krajské zdravotní 
  
Na dětská oddělení Krajské zdravotní, a. s., putuje v letošním roce finanční výtěžek v hodnotě 360 tisíc Kč 
z charitativního projektu „Krása pomáhá dětem“. Slavnostní galavečer proběhl ve čtvrtek 10. září 2020 
v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem. Organizátorkou akce byla Ing. Lenka Kocmanová 
Taussigová (Miss sympatie ČR 2002). Záštitu nad letošním ročníkem převzal hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.  
  
Šeky pro dětská zdravotnická pracoviště Krajské zdravotní, a. s., převzal generální ředitel Ing. Petr Fiala.   
„Charitativní projekt ,Krása pomáhá dětem´ je největší dobročinnou akcí, která přináší dary dětským 
oddělením největšího poskytovatele zdravotní péče v Ústeckém kraji. Děkuji organizátorce Ing. Lence 
Kocmanové Taussigové, které se díky této akci podařilo ve prospěch nemocných dětí získat za patnáct let více 
než 5 milionů Kč,“ řekl Ing. Petr Fiala. 
 
Tradičním příjemcem daru je Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která letos získala částku 100 
tisíc Kč. Za získané finanční prostředky vedení dětské úrazové chirurgie pořídí bipolární preparační jemné 
nůžky, aplikátor klipů a stojan na misky s ohřevem. Dalším obdarovaným zdravotnickým pracovištěm je 
dětské a dorostové oddělení Nemocnice Děčín., o. z., na které putuje částka v hodnotě 50 tisíc Kč od 
pravidelného dárce Nadace ČEZ na pořízení vah pro kojence, přebalovací pulty a kojenecké postýlky. Třetím 
zdravotnickým pracovištěm, mezi které byl rozdělen letošní výtěžek, je Dětské a dorostové oddělení 
Nemocnice Teplice, o. z. Ze získaných 210 tisíc Kč zdravotníci pořídí přístroj pro fototerapii, pulzní oxymetr a 
váhu s výškoměrem. V průběhu předchozích ročníků putovaly finanční dary na všechna dětská oddělení 
Krajské zdravotní, a. s., v nemocnici v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Chomutově. 
 
Na začátku galavečera převzal od ředitele OC Olympia Tomáše Stárka šek na 80 620 Kč - výtěžek akce 
„Kabelky pomáhají“ - předseda Nadačního fondu KZ, a. s., Jiří Vondra. 
 
Letošní ročník akce „Krása pomáhá dětem“ pomohl čtyřiceti tisíci korun i čtyřletému Tadeáškovi narozenému 
v únoru roku 2016 na novorozeneckém oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Po tři čtvrtě roce jeho 
života mu lékaři diagnostikovali genetickou vadu, kterou trpí pouze 20 dětí na celém světě.  Získané finanční 
prostředky rodina chlapce využije na lázeňský pobyt v Klimkovicích. 
 
Galavečerem provázela Iva Kubelková, 1. vícemiss roku 1996. Mezi ukázkami jednotlivých módních kolekcí 

návštěvníci zhlédli doprovodný kulturní program.  

 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu 
 
Zdroj: info@kzcr.eu 


