Tisková zpráva: Dobrovolníci z komořanské teplárny vzali děti do
zooparku
Devětatřiceti dětem z Kojeneckého ústavu v Mostě udělali velkou radost zaměstnanci Severočeské
teplárenské. Vyvezli je totiž na výlet do chomutovského zooparku mezi zvířátka a zprostředkovali jim
tak nevšední zážitek, pro jiné děti tak běžný. Výlet zrealizovala Severočeská teplárenská v rámci
prvního projektu firemního dobrovolnictví pod názvem SETEP DAY.
„Severočeská teplárenská (ST) je dceřinou společností společnosti United Energy, která svůj projekt
firemního dobrovolnictví pod názvem Energický den s kladným ohlasem pořádá již osm let. Vedení
společnosti ST usoudilo, že by bylo hezké a záslužné, aby i „dcerka“ měla svůj vlastní charitativní
projekt a tak se zrodil SETEP DAY“, okomentovala vznik projektu Miloslava Kučerová, tisková mluvčí
komořanské teplárny.

Mezi jednadvaceti dobrovolníky byli i tři muži. Například Tomáš Tvrdík se o účast na akci přihlásil
okamžitě, jak se o ní doslechl. Sám má doma čtyřměsíční dítě. „Děti potřebují někam jezdit, mít nové
podněty. Za to, kde jsou teď, přece nemohou“, řekl dobrovolník.

Zaměstnanci teplárny si přišli děti vyzvednout přímo do kojeneckého ústavu, kde na ně již čekal
připravený autobus. Každý účastník se během dopoledne věnoval jednomu z dětí. Žádný ze
zaměstnanců neřešil, zda bude doprovázet kluka nebo holčičku.

K celé akci se vyjádřila i hlavní setra Irena Jeřábková: „S dětmi do zooparku jezdíme docela často,
protože je tak blízko, ale problém je mít dost rukou na doprovod. Právě proto je tahle pomoc tak
skvělá, dětí může jet díky dobrovolníkům mnohem víc“.

„Z výletu se neradovaly jen děti. Nadšení pohltilo i naše zaměstnance. Tuto akci zcela určitě znovu
zopakujeme“, dodala Kučerová.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akciová společnost Severočeská teplárenská je 100% -ní dceřinou společností United Energy, a.s. a majitelem
tepelných rozvodných zařízení zásobujících města Most a Litvínov.
Od 1. května 2012 se ST, a.s. stala smluvním provozovatelem tepelných zařízení společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ,
a.s. K 1. lednu 2015 proběhla fúze sloučením společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ do společnosti Severočeská
teplárenská, jako nástupnické společnosti. V důsledku fúze společnost PM, a.s. zanikla bez likvidace a její
veškeré jmění přešlo na nástupnickou organizaci ST, a.s., která tak vstoupila do právního postavení zanikající
společnosti PM, a.s., včetně obchodních vztahů.
Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. Provozuje
elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových
prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. United Energy je součástí ENERGETICKÉHO
A PRŮMYSLOVÉHO HOLDINGU.

