
 

FK TEPLICE a.s. 

Na Stínadlech  2796       415 01  TEPLICE 

 
 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce 1039 

Tel. :+420 417507401  IČO: 25028715  Bankovní spojení: ČSOB Teplice, č.ú. 415059143/0300 

Fax: +420 417 539 517 DIČ: CZ25028715   Komerční banka Teplice, č. ú. 712120297/0100 

www.fkteplice.cz 
 

Run and Help – Běhání, které pomáhá! 

Dobrý den, 

dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s charitativní akcí Run and Help, kterou pořádáme ve spolupráci 

s Kontem Bariéry, v úterý 28. 5. 2019 (od 8,00 – 18,00 hodin) na stadionu FK Teplice.  

Každý rok se do charitativního běhu zapojují tisíce nadšenců, jimž není lhostejný osud druhých. Jsou mezi nimi 

party přátel, zaměstnanci a také studenti, kteří chtějí drobným finančním obnosem pomoci svým handicapovaným 

spolužákům (většinou přispívají 20 – 50 Kč).  

Přijďte i vy letos na teplický stadion na Stínadlech spojit příjemné s užitečným a společně podpořme ty, kteří to 

opravdu potřebují. Nikdo nezávodí, časy se neměří, vítězové jsou všichni. 

Kromě běhání pro dobrou věc a přispěním těm, kterým se rozhodnete pomoci, máme pro Vás v tento den 

připravenou i celou řadu dalších zajímavých akcí jako např.: 

• Setkání s hráči FK Teplice, hokejisty HC Vervy Litvínov, házenkářkami reprezentace ČR a klubu 

Černí andělé Most. 

• Šance setkat se osobně s těmi, kterým se bude pomáhat či možnost zakoupit si červené nosy od KB. 

• Prohlídku stadionu FK Teplice  (včetně veškerého zázemí, šaten a týmu, síně slávy, atd.).  

• Možnost navštívit nedaleký Biopark-  předem třeba rezervovat, max. skupina 30 osob, prohlídka 

začíná vždy v celé hodiny (od 10 – 14 hodin), vstupné na osobu 20 Kč. 

• Kulturní program (např. vystoupení hudebního souborů teplické Arkadie). 

Pomáhat se bude třem dětem z Ústeckého kraj: Kamilkovi z Roudnicka, Rozárce z Teplicka či také Radečkovi 

z Mostu. Tento osmiletý chlapec bohužel již od svého příchodu na svět musí bojovat s řadou velmi nelehkých 

zdravotních obtíží, včetně epileptických záchvatů. I k lepší léčbě epilepsie by mu mohly pomoci speciální 

přístroje, které však pojišťovny v ČR nehradí. 

V případě, že se rozhodnete akci svojí účastí podpořit, dejte nám prosím vědět nejpozději do 24.5. 2019.  

 

S pozdravem 

 

ing. Vilém  Kunz, Ph.D. 

CSR manažer - FK Teplice  

tel.: +420 605 111 774 email: vilem.kunz@fkteplice.cz 
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