Zaměstnanci Karlovarských minerálních vod běhali pro charitu
Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) v srpnu roku 2016 vyzvala všechny své
zaměstnance, aby celý měsíc září běhali pro charitu. Za každý uběhnutý kilometr
během se KMV zavázalo věnovat finanční obnos na dobročinné aktivity pražským
františkánkám.
Dobročinnost pražských sester františkánek podporuje KMV dlouhodobě, a toto byl
způsob, jak do charity aktivně zapojit zaměstnance osobně. Počítal se každý
uběhnutý kilometr, ze závodů i soukromých kondičních tréninků. KMV slíbilo za každý
uběhnutý kilometr zaměstnancem věnovat 10 Kč na tyto charitativní účely. V tomto
konkrétním případě se bude jednat o využití prostředků pro zakoupení potravin pro
lidi bez domova a ošetřování hendikepovaných občanů, o které se pražské
františkánky starají.
Spojení s běháním se vzhledem k mnohaleté podpoře projektů Run Czech a Free
Run ze strany KMV samo nabízelo. Vyběhnout navíc mohl skoro každý a kdykoli,
proto nebyla potřeba speciální příprava a trénink.
Výzva se setkala s pozitivním přijetím, vyběhalo se celých 26. 263,- Kč, které osobně
předal sestře představené paní Emanuele Antonello, generální ředitel KMV pan
Alessandro Pasquale.

O Karlovarských minerálních vodách
Karlovarské minerální vody, a.s. jsou největším výrobcem minerálních a pramenitých vod ve střední
Evropě. Vedle tradiční minerální vody Mattoni vyrábí pramenitou vodu Aquila a minerální vodu
Magnesia. Společnost byla založena karlovarským rodákem Heinrichem Mattonim v roce 1873.
Současnou podobu získaly Karlovarské minerální vody v 90. letech díky výrazným investicím nových
majitelů, italské rodiny Pasquale. KMV v současné době vyváží své produkty do více než 20 zemí světa
a vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a na Ukrajině. Profesionální přístup
KMV i jejích zaměstnanců k otázce kvality produktů byl ohodnocen celou řadou ocenění. Společnost se
významně podílí na kulturním, sportovním a společenském životě v České republice. Podporuje také
projekty spojené s ochranou přírody a otázkou ekologie. KMV jsou členem Národní sítě Global Compact
ČR, která sdružuje firmy a organizace zapojené do UN Global Compact - největší světové iniciativy
společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání pod záštitou OSN. Další zajímavé informace
o společnosti naleznete na našem Twitteru @KMV_Mattoni.
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