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Uživatelé aplikace EPP pomáhali pohybem při běžeckém seriálu RunTour
Praha - Držáky na iPady pro dětské pacienty zakoupí Základní škola a Mateřská škola při
Nemocnici Na Bulovce díky podpoře uživatelů mobilní aplikace EPP Pomáhej pohybem.
Po přepočtu získaných bodům totiž mohla Nadace ČEZ škole předat šek na 23 145 korun.
Stalo se tak na poslední pražské zastávce běžeckého seriálu RunTour, jehož
prostřednictvím sportovci v uplynulých měsících podpořili dalších šest veřejně
prospěšných projektů. S aplikací ČEZ EPP pomáhá pohybem už téměř 130 tisíc lidí.
ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce pomáhá ročně více než dvěma tisícům dětí v době jejich
hospitalizace v pražské nemocnici. „Snažíme se jim pomoci nejen v překonávání odloučení od
rodiny a kamarádů, ale rovněž v nezameškávání školních povinností, k jejichž zvládání dnes
děti v hojné míře používají iPady,“ uvedla ředitelka ZŠ a MŠ při Nemocnici Na Bulovce
Radislava Jiřičková. Vzhledem ke zdravotnímu stavu je však pro řadu ležících dětských
pacientů velmi obtížné iPad držet po delší dobu, a tak se po prvních pozitivních zkušenostech
vedení školy rozhodlo sehnat finance na pořízení většího počtu držáků pro usnadnění práce
a školních povinností i dalším nemocným dětem.
Šek na částku 23 145 korun, která bude využita na nákup držáků, převzala škola při Nemocnici
Na Bulovce během závěrečného závodu běžecké série RunTour v Praze. Spolupráce Skupiny
ČEZ a organizátorů RunTour se přitom již osvědčila v Olomouci, Hradci Králové, Liberci, Brně,
Ostravě i Plzni. Pražská zastávka tak úspěšně završila letošní společnou pomoc veřejně
prospěšným projektům.
„Stejně jako ČEZ i nás velmi těšil zájem účastníků seriálu Česká pojišťovna Mizuno RunTour o
pomoc dobré věci svým vlastním pohybem. Díky pozitivním ohlasům se projekty v EPP těšily
podpoře sportovců při celkem sedmi závodech naší běžecké série,“ poznamenal 5Richard
Valoušek, PR manager seriálu RunTour.
Spolupráci s RunTour si pochvalovala i ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková: „Běžci na
závodech RunTour významně podpořili vybraných sedm projektů, kterým následně Nadace
ČEZ dohromady věnovala 264 355 korun. Při závodech zároveň hojně naskakovaly body i
dalším projektům v naší aplikaci a po celou dobu trvání běžecké série jsme s radostí sledovali,
že pomoc potřebným není aktivní veřejnosti lhostejná.“
Vybraným projektům lze prostřednictvím aplikace EPP Pomáhej pohybem pomáhat i dalšími
druhy pohybu, například jízdou na kole, lyžováním nebo třeba zdánlivě obyčejnou chůzí.
Aplikace funguje také jako klasický sporttracker, jenž zaznamenává a generuje statistiky
osobních výkonů dle různých hledisek. Přehled všech ukončených i aktuálních projektů, ze
kterých si uživatelé v rámci své sportovní podpory mohou vybírat, nabízí speciální microsite
www.pomahejpohybem.cz i samotná aplikace ČEZ EPP.
Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace
ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje
s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.
Více informací na www.nadacecez.cz
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Marcela Nyčová ze ZŠ a MŠ na Bulovce se symbolickým šekem od Nadace ČEZ, který jí předal
zástupce energetické společnosti Jan Kapička.
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