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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
 
                 V Liberci, 6. března 2015 
 

Radniční sklípek 

Radniční sklípek v průběhu bezmála tří měsíců od svého otevření navštívilo téměř 30 tisíc návštěvníků, kterým pouze 
v únoru připravil vyškolený personál v gastronomii na 12 tisíc jídel a načepoval 20 171 piv. „Obrat za měsíc leden činil 
2,371 milionu korun a za únor 2,617 milionu korun,“ upřesnil vedoucí Cateringu KNL Karel Kubelka.  

Ve všední dny servírují v Radničním sklípku pravidelně v době oběda více než 300 jídel a v době večeří cca 150 porcí. 
„O víkendech je poměr obrácen, převládají večeře zhruba tři stovky servírovaných jídel a v době oběda okolo 150 jídel. 
Denně je to tedy 450 jídel připravovaných kompletně v Radničním sklípku,“ doplnil Karel Kubelka, který má ale v plánu 
denně servírovat 400 obědů a 150 večeří. Z jídelního lístku si mohou návštěvníci restaurace objednat především 
tradiční ale i netradiční českou kuchyni, která tvoří sto procent jídelního lístku. Většina jídel je vhodná právě k pivu, které 
je jedním z hlavních nápojů v Radničním sklípku. Dodávané potraviny i nápoje jsou převážně regionální provenience. 

V Radničním sklípku v současné době pracuje v kuchyni 11 stálých zaměstnanců, dalších 16 číšníků a servírek, dvě 
uklízečky a manažer restaurace. „To je stálý personál Radničního sklípku, který je vyškolen a pravidelně dál 
každodenně proškolován a instruován tak, aby byly služby poskytované našim návštěvníkům na vysoké úrovni,“ zmínil 
Karel Kubelka. 

Provoz Radničního sklípku se podle generálního ředitele a předsedy představenstva Krajské nemocnice Liberec MUDr. 
Luďka Nečesaného, MBA osvědčil, stejně jako spojení s Pivovarem Svijany. „Jedná se o rozsáhlý projekt, který je 
ekonomicky velmi náročný na provoz. Domnívám se, že pokud chtělo Statutární město Liberec provozovat v Radničním 
sklípku restauraci, tak toto spojení s Pivovarem Svijany jako stabilním a silným investorem a Krajské nemocnice 
Liberec, která má velké zkušenosti s cateringem, je jedinou správnou cestou, aby se udržel provoz této oblíbené 
restaurace,“ doplnil generální ředitel MUDr. Luděk Nečesaný, MBA.  

 

Manažerka komunikace a psychosociální péče 

Lékaři a zdravotníci v Krajské nemocnici Liberec, kteří se při své práci setkávají s lidskou bolestí, utrpením a neštěstím 
pacientů, ale i jejich blízkých, bývají v této souvislosti často konfrontováni s pocity vlastní bezmoci.  

Řešit případné obtíže spojené s prožitou situací mohou nově s vyškolenou zdravotnicí Mgr. Jolanou Strnadovou, která 
se od 1. února 2015 stala manažerkou komunikace a psychosociální péče. Pomoci v krizových situacích se však na 
půdě KNL věnuje už od konce roku 2013, kdy se stala peer pracovnicí začleněnou do Systému Psychosociální 
Intervenční Služby (SPIS). Pomoc svým kolegům nabízí napříč nemocnicí a v loňském roce poskytla 18  intervencí, 
které byly spojeny s 12 těžkými profesními situacemi a v mnoha případech byla pomoc opakovaná. „V nemocnici je 
určitý druh zátěže na všech odděleních včetně oddělení komplementu,“ dodala Mgr. Jolana Strnadová s tím, že mezi 
nejkritičtější patří úmrtí dětí, napadení pacientem nebo smrt kolegy. „Jistým druhem zátěže je ale i mediální tlak 
v případě hospitalizovaných VIP osobností,“ doplnila manažerka komunikace a psychosociální péče. 

Kromě poskytování pomoci směrem ke svým kolegům zdravotníkům se ale nově bude orientovat také na pomoc 
například příbuzným nebo pozůstalým, kteří se nacházejí ve velmi těžké situaci. 

 


