Praha, 7. 9. 2015

Zaměstnanci O2 vyběhali pro Linku bezpečí 87 760 Kč
Celý srpen běhalo 59 zaměstnanců společnosti O2 pro Linku bezpečí. Zapálení běžci uběhli 4 388
kilometrů a Lince tak vyběhali 87 760 korun. Běhu pro dobrou věc se zúčastnili nejen ostřílení
běžci, z nichž někteří se díky výzvě zlepšili ve svém osobním limitu, ale i ti, kteří běhat teprve začali.
Nejaktivnější běžec za 31 dnů uběhl pro Linku celých 301 kilometrů. Společně se svými 58 soupeři
při běhu spálil 349 000 kalorií.
Šek slavnostně předal Ivaně Šatrově, ředitelce Linky bezpečí, koncem minulého týdne Ctirad Lolek,
předseda správní rady Nadace O2 a ředitel lidských zdrojů operátora O2 Czech Republic a
Alexandra Kotyrová, O2 Guru Ambasadorka a iniciátorka běhu.
„Ráda běhám, a proto mě napadlo spojit se s ostatními zaměstnanci a Nadací O2, a tím, co mě
baví, pomoci druhým. Byla to opravdu výzva. Mile mě překvapilo, kolik kolegů se přihlásilo a že
jsme pracovali jako jeden tým. Byla to výborná zkušenost.“ (Alexandra Kotyrová, O2 Guru
Ambasadorka a iniciátorka běhu)
„Tato akce pro Linku bezpečí byla pro mě výbornou motivací jít běhat, i když se mi ten den třeba
nechtělo a mám radost, že právě díky intenzivnímu tréninku teď doběhnu dál. Víc kilometrů
znamenalo pro Linku víc peněz, a to je hezký důvod proč se zvednout z gauče...“ (Martina Holková,
účastnice, která se v běhu zlepšila)
„Už delší čas jsem chtěl zatočit se svým nezdravým životním stylem – celé dny u počítače, minimum
pohybu… Díky této akci jsem měl jasno. Začnu běhat a pomůžu tím nejen sobě, ale i dalším lidem a
motivace byla na světě.“ (Jakub Veber, začal díky výzvě O2 běhat)

Někteří z účastníků běhu, zástupci O2 a Nadace O2 společně se zástupci Linky bezpečí

Fotografie ze slavnostního předání šeku ke stažení zde.
Kontakt pro média: Lucie Kopejtková, specialista PR a komunikace, 606 708 548,
l.kopejtkova@linkabezpeci.cz
Generálními partnery, kteří dlouhodobě podporují Linku bezpečí, jsou:

