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Muž se vydává za člověka z nemocnice.
Důkazy ukazují na jednání „Šmejda“
ALEXANDR VANŽURA

Ústecký kraj – Zatím ne-
známý člověk semá vydávat
za člověka z Krajské zdra-
votní, pod kterou spadají
také velké nemocnice v Ús-
teckém kraji. Dotyčný ob-
chází domy a ptá se lidí na
jejich spokojenost s léčivými
přípravky. Krajská zdravotní,
jejíž průkazkou semuž pro-
kazuje, ale odmítá, že jde o
jejich člověka.

LIDÉ BY SE MĚLI MÍT
NA POZORU
Podle svědků semělo jednat
o dobře oblečenéhomuže se
slušným vystupováním. V
Jiříkově na Děčínsku, kde se
muž objevil, není podomní
prodej zakázán, lidé by se
měli mít proto na pozoru.
Muž sice nenabízel nic k
prodeji, ale mohl by sbírat
osobní údaje od lidí.
První informace omož-

ném podvodníkovi přišly z
jednémístní lékařské am-
bulance. „Obrátil se na nás
jeden z pacientů, že u něj

doma byl člověk, který se jej
ptal na spokojenost s léčivý-
mi přípravky a tvrdil, že je z
Krajské zdravotní,“ řekla
Deníku sestra z ambulance.

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ
KAMPAŇ NEORGANIZUJE
Redakce se obrátila jak na
vedení jiříkovské radnice, tak
především na Krajskou
zdravotní. „Krajská zdravotní
žádného ze svých zaměst-
nanců nevyslala do uvedené
oblasti a s kampaní, která dle
všech známých příznaků

vykazuje jednání tzv „Šmej-
dů“ (podvodných amanipu-
lativních prodejců) nemá nic
společného a od jednání
muže se ve všech směrech
distancuje,“ uvedl mluvčí
Krajské zdravotní Jiří Vondra
s tím, že každý zaměstnanec
společnosti je vybaven ID
kartou. Společnost totiž ne-
používá průkazy a jiná
označení zaměstnanců.
„Už vůbec ale neorganizu-

jeme obdobné podomní
kampaně v Ústeckém kraji,“
dodal ještě Jiří Vondra.

Nemocnice KZ:
● Nemocnici Děčín
● Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem
● Nemocnice Teplice
● Nemocnice Most
● Nemocnice Chomutov

Krajská zdravotní, a.s. je se svými bezmála šesti tisíci osmi
sty zaměstnanci jedním z největších poskytovatelů zdra-
votní péče v České republice a jedním z největších zaměst-
navatelů v Ústeckém kraji.

MOJE RODINA
Vítězné miminko
dostane dárek

Přinášíme fotografie mimi-
nek narozených v porodnici
ústecké nemocnice. ...15

Upřímná srdce pomohou
hendikepovaným dětem

KAREL ROUČ

Jezero Milada – Na pomoc
hendikepovaným dětem
Honzíkovi a Davídkovi po-
řádá Nadační fond Matěje
Proška na Jezeře Milada Běh
upřímných srdcí, sportovní
akci spojenou s aktivitami
pro děti i dospělé. Akce se
uskuteční 10. září.
Nadační fond je také po-

řadatelem tradiční charita-
tivní akce Rozsviťme Ústí,
která se koná během ad-
ventu na Lidickém náměstí.
„Chtěli jsme rozšířit své

aktivity i na jiné období,
než jsou Vánoce, proto jsme
se rozhodli i k uspořádání
běhu,“ uvedl Matěj Prošek.
Hlavní sportovní aktivi-

tou na Miladě bude běh.
„Pro aktivní běžce je při-
pravena pětikilometrová
trasa, rekreační běžci si
mohou proběhnout trasu
dlouhou jeden kilometr.

Velkou atrakcí budou mini-
koníčci, kteří předvedou
skoky přes překážky. Děti si
prohlédnou domácí zvířát-
ka, pohrají si na nafukova-
cích atrakcích a zahrají si
hry jako je kočičí hlava,
shazování kuželek a pěnové
puzzle. V oblíbené zvířátko
či strašidelnou bytost je
promění kosmetičky ze Se-
veročeské střední školy,“
informovala marketinková
manažerka fondu Eva Jer-
sáková. U Milady bude také
dílnička pro děti a další
dětské aktivity.
Vybraná částka z regis-

trace běžců bude v plné výši
předána oběma hendikepo-
vaným chlapcům. Honzík je
po mozkové obrně a potře-
buje přispět na rehabilitační
pobyt, Davídek potřebuje
nová ouška, pojišťovna žá-
dost odmítla.
Registrace běžců probíhá

na uprimnesrdce.cz/beh,
registrovat se lze do 31. srp-
na. Příspěvek je možné po-
slat i na transparentní účet
číslo 218164200/0600 Na-
dačního fondu M. Proška.
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Olympijský maraton začíná
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Kupujte regionální DENÍK 
každou sobotu celé léto!
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Vzpomínky legend. Jaké byly ty jejich olympijské hry? ...9
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