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Křesadlo za rok 2018 
NOMINOVANÍ ZA ROK 

2018 

MARIE HUŠKOVÁ, 

sestra salesián, působí v 

Diecézní charitě Hradec 

Králové, komunikuje s 

klienty Senior Centra, 

spolupracuje při duchovní 

činnosti, dobrovolnické 

činnosti se věnuje 2 roky, 

narozena je v roce 1947. 

MICHAL KOSAŘ, půso-

bí v Diecézní charitě Hra-

dec Králové, napomáhá 

realizovat seniorům čin-

nosti, na které již sami 

nestačí, dobrovolnické 

činnosti se věnuje 1,5 ro-

ku, narozen je v roce 

1984. 

OLIVIE LÁNOVÁ, stu-

dentka Obchodní akade-

mie, působí v Asociaci 

protetických pacientů z.s., 

věnuje se jednáním o 

úhradové regulaci zdra-

votnických prostředků, 

dobrovolnické činnosti se 

věnuje 5 let, narozena je v 

roce 1999. 

TEREZA LIBUŠE VY-

HNÁLKOVÁ, invalidní 

důchodkyně, působí v Ob-

lastní charitě Hradec Krá-

lové, věnuje se seniorům, 

dětem a lidem bez domo-

va, dobrovolnické činnosti 

se věnuje 6 let, narozena 

je v roce 1967. 

JIŘÍ PACHOLE, zámeč-

ník, působí v Hospici 

Anežky České Červený 

Kostelec, obsluhuje kavár-

nu, recepci a pomáhá vy-

tvářet příjemnou atmosfé-

ru v hospici, dobrovolnické 

činnosti se věnuje 3 roky, 

narozen je v roce 1984. 

RADKA SVEJŠTILOVÁ, 

personalistka, působí v 

Oblastní charitě Hradec 

Králové, věnuje se rodi-

nám s dětským postižením 

a seniorům, dobrovolnické 

činnosti se věnuje 3 roky, 

narozena je v roce 1982. 

 

HLASUJTE pro no-

minované na: 

WWW.ALHELP.CZ 
 

Do 15.4.2019 

Přejeme mnoho krásných dnů a dobrou vol-

bu při Vašem hlasování pro nominované na 

cenu Křesadlo. Přejeme také Veselé Veliko-

noce a bohatou pomlázku. 

 

Vaše APP.    
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Milí přátelé, členky a 

členové naší asociace, 

partneři a sympatizanti!       

Zdravotnické pro-
středky 
 
V současné době probíha-

jí intenzivní jednání na 

Ministerstvu zdravotnic-

tví ČR, a to v souvislosti 

s novelou zákona č. 

48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění. Je 

to spojeno s tím, že kaž-

doročně se bude měnit 

strom zdravotnických 

pomůcek. To znamená, že 

každý rok budou doplňo-

vány zdravotnické pro-

středky na seznam hra-

zených či částečně hraze-

ných pomůcek.  

Pacientské organizace se 

snaží, aby byly prostřed-

ky tzv. „bílého programu“ 

opět zařazeny do sezna-

mu zdravotnických pro-

středků hrazených nebo 

částečně hrazených 

z veřejného zdravotního 

pojištění.  Prosíme o Vaše 

stanovisko k tomuto té-

matu. 
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