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Záchranka dostala
šek na stacionární
defibrilátor.

I za nepříznivého počasí do-
razilo podpořit Světový den
srdce tento týden na Kostel-
ní náměstí v Ústí nad Labem
přes pět set žáků z jedenácti
ústeckých základních škol.
Skákáním přes švihadlo

podpořila akci i primátorka
Ústí Věra Nechybová a zakla-
datelka Nadačního fondu
Energie pomáhá Lenka Graf.

V průběhu celého dne se
u švihadel střídaly známé tvá-
ře v čele s kapelou Lunetic,
youtubeři, boxeři Lukáš Ko-
nečný a Fabiana Bytyqi, jez-
dec biketrialu Tomáš Eibl ale
i veřejnost. Dopolední pro-
gram byl věnován přede-
vším dětem, odpoledne si
na své přišli i dospělí ná-
vštěvníci.
Projekt Skákejme pro

zdravé srdce pořádá Nadač-
ní fond Energie pomáhá ve
spolupráci se společností
Centropol Energy, která je
generálním partnerem pro-
jektu. Den plný zábavy sle-

duje i vyšší cíle. Organizáto-
ři chtějí, aby děti byly pohy-
bově aktivnější, byly i vní-
mavější ke svému okolí
a chtěly se dozvědět více
o trápeních svých nemoc-
ných kamarádů.
Díky Centropolu má akce,

která se v příštím roce rozší-
ří i do dalších českých měst,
i jasný hmatatelný výsledek.
Lenka Graf předala zástup-
cům záchranné služby šek
na sto tisíc korun. Získané
prostředky umožní nákup
stacionárního defibrilátoru.
Přístroj nechá fond, po doho-
dě s odborníky umístit tam,
kam by vozidlo záchranné
služby nemuselo dorazit
včas. „Jsme připraveni pod-
pořit každou smysluplnou
akci Nadačního fondu Ener-
gie pomáhá. Toto je skvělý
příklad projektu, do které-
ho se vyplatí energii i finanč-
ní prostředky investovat,“
říká Aleš Pospíšil, mluvčí
společnosti Centropol.Lenka Graf předala šek na sto tisíc korun. CENTROPOL

Evropská autobusová jednička

zajišťují vnitrostátní i mezinárodní autobusovou linkovou přepravu osob

přijme pro svoji českou pobočku na HPP

ŘIDIČE
Pro PravIDElnou lInkovou PŘEPravu osob

konTakT: info@buspoint-flixbus.cz, +420 725 688 755

PožaDujEmE:
» praxi v řízení autobusů
» veškeré potřebné doklady k řízení autobusu
» profesionální přístup a vystupování

nabízímE:
» celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením
» příjem v Kč i v Eur
» věrnostní bonusy, výkonnostní bonusy
» diety, provize, ubytování po dobu výkonu služby ZDARMA!!

alespoň částečná/základní hovorová
znalost německého nebo anglického
jazyka výhodou.

GaranTujEmE mInImÁlnĚ
350 - 450 tisíc kč ČIsTÉHo!!! ročně
/za 20 odpracovaných měsíčních směn/
v závislosti na druhu obsluhované
autobusové linky

Hvězdy na Výstavišti
Zítra vyrazte na holešovické Výstaviště v Praze, kde se
v Průmyslovém paláci bude konat druhý ročník akce Vo-
dafone You Fest. Jde o spojení hudby, youtuberů, gamin-
gu, fresh foodu a nově také módy. To celé přináší televi-
ze Óčko. Vystoupí hvězdy loňského ročníku – Slza (na
snímku), Pavel Callta, Sebastian či Jakub Děkan s kape-
lou. Představí se také Ego se svou speciální show s Ryt-
musem, Pauliem Garandem, DJ Wichem a Monikou Ba-
gárovou. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal
od 399 korun. MAFRA

Pro zdravé srdce
skákalo 500 žáků


