
	  

	  
	  

Praha,	  30.	  3.2015	  	  	  
Bára	  Špotáková	  běžela	  pro	  děti	  na	  pražském	  půlmaratonu	  

	  
V	  sobotu	  28.	  3.	  2015	  sestavila	  dvojnásobná	  olympijská	  vítězka	  Bára	  Špotáková	  štafetu	  na	  pražském	  Sportisimo	  
půlmaratonu,	  aby	  tak	  prostřednictvím	  organizace	  DEJME	  DĚTEM	  ŠANCI	  podpořila	  děti	  z	  dětských	  domovů.	  
Štafetu	  doplnil	  její	  partner	  Lukáš	  a	  dva	  mladí	  muži	  z	  dětského	  domova,	  kteří	  jsou	  zařazeni	  do	  projektů	  DEJME	  
DĚTEM	  ŠANCI.	  I	  letos	  štafeta	  zaběhla	  skvělý	  čas	  pod	  1	  hodinu	  a	  40	  minut.	  
Spolu	  s	  Bárou	  Špotákovou	  se	  na	  start	  vyhlášeného	  Sportisimo	  půlmaratonu	  postavilo	  celkem	  228	  běžců	  
v	  barvách	  DEJME	  DĚTEM	  ŠANCI	  a	  výtěžek	  z	  prodeje	  registrací	  tak	  činil	  76	  750	  Kč.	  Běžci	  mohli	  organizaci	  
podpořit	  i	  koupí	  funkčních	  běžeckých	  triček	  Běhám	  pro	  děti	  značky	  Nike.	  
,,Jsem	  ráda,	  že	  zájem	  o	  podporu	  naší	  organizace	  na	  Sportisimo	  půlmaratonu	  stoupá	  a	  že	  si	  všichni	  užili	  hezký	  
závod.	  Běžci	  mají	  můj	  obrovský	  obdiv	  za	  jejich	  výkony	  a	  patří	  jim	  i	  velký	  dík	  za	  podporu	  dětí	  z	  dětských	  
domovů“,	  doplnila	  ředitelka	  a	  zakladatelka	  organizace	  Michaela	  Chovancová.	  	  
Zapojili	  se	  i	  zaměstnanci	  společností,	  se	  kterými	  organizace	  dlouhodobě	  spolupracuje.	  Nejpočetnější	  
zastoupení	  měla	  společnost	  Procter	  &	  Gamble	  -‐	  Rakona,	  s.r.o,	  která	  sestavila	  hned	  9	  štafet!	  Následovaly	  
společnosti	  Profinit	  s.r.o.,	  Linet	  spol	  s.r.o.,	  Mary	  Kay	  s.r.o.	  a	  další.	  
Stejně	  jako	  loni	  bylo	  pro	  běžce	  DEJME	  DĚTEM	  ŠANCI	  připraveno	  zázemí	  s	  občerstvením	  a	  převlékárnou	  	  
v	  prostorách	  Právnické	  fakulty,	  které	  bylo	  hojně	  využito.	  
Do	  ,,běhání	  pro	  děti“	  se	  lze	  zapojit	  i	  na	  dalších	  závodech	  seriálu	  RunCzech	  v	  Karlových	  Varech,	  Českých	  
Budějovicích,	  Olomouci,	  Ústí	  nad	  Labem	  nebo	  při	  pražské	  Grand	  Prix.	  
	  
	  
Kontakt:	  
Tereza	  Tkadlecová	  
výkonná	  asistentka	  ředitelky	  
tel:734	  734	  856	  
e-‐mail:	  tereza@dejmedetemsanci.cz	  
web:	  www.dejmedetemsanci.cz	  
FB:	  www.facebook.com/DejmeDetemSanci.cz	  
Poznámka	  pro	  redaktory:	  
DEJME	  DĚTEM	  ŠANCI	  o.p.s.	  poskytuje	  komplexní	  pomoc	  dětem	  z	  dětských	  domovů	  na	  území	  celé	  České	  
republiky	  zejména	  při	  jejich	  osamostatňování.	  Zároveň	  nabízí	  lidem	  možnost	  podpořit	  konkrétní	  dítě	  
vyrůstající	  v	  dětském	  domově,	  které	  zájemce	  o	  podporu	  něčím	  zaujme,	  a	  to	  takovou	  formou,	  která	  je	  pro	  něj	  
po	  lidské	  i	  finanční	  stránce	  přijatelná.	  V	  současné	  době	  má	  DEJME	  DĚTEM	  ŠANCI	  o.p.s.	  navázánu	  spolupráci	  se	  
31	  dětskými	  domovy	  ve	  všech	  	  krajích	  České	  republiky	  a	  ve	  svých	  projektech	  má	  zařazeno	  průběžně	  více	  než	  
250	  dětí.	  
Více	  informací	  a	  seznam	  dětí,	  kterým	  můžete	  pomoci,	  najdete	  na	  webových	  stránkách	  
www.dejmedetemsanci.cz	  
	  
DEJME	  DĚTEM	  ŠANCI	  o.p.s.	  je	  členem	  AVPO	  –	  Asociace	  veřejně	  prospěšných	  organizací,	  která	  sdružuje	  
organizace,	  mezi	  jejichž	  hlavní	  priority	  patří	  transparentnost	  a	  profesionalita	  při	  vykonávání	  veřejně	  prospěšné	  
činnosti.	  

	  
	  


