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Platba PET lahvemi v Running Mallu je zpět. Je libo kávu nebo běžecký trénink? 
 
Po úspěšné akci v průběhu měsíce ledna se do běžeckého centra Running Mall na Praze 7 vrací unikátní 
příležitost. Za kvalitní kávu, sportovní tričko, nebo trénink vedený profesionálním trenérem budete 
moci opět platit použitými PET lahvemi. Přijďte si zlepšit svoji kondici za netradiční platidlo.  
 
Ekologický stav naší planety je pro celý RunCzech jednou z hlavních priorit, a tak opět po spolupráci 
s partnerem Mattoni umožňujeme  návštěvníkům sportovního centra udělat něco pro životní prostředí 
a zároveň se potěšit malým dárkem. RunCzech navíc podporuje projekt Zálohování, kterým Mattoni 
chce výrazně snížit množství plastového odpadu v přírodě.  
 
Zájemcům stačí přinést 5 použitých, nezmačkaných PET lahví, za něž následně obdrží zdarma dobrou 
italskou kávu, za 12 lahví RunCzech batůžek, vstup do Running Mallu za 15 lahví či 20 za běžecké tričko.  
 
První pokus probíhající od 9. 1. do 23.1. letošního roku dopadl ke spokojenosti všech zúčastněných 
stran. Během pouhých dvou týdnů se nashromáždilo v prostorách Running Mallu celkem 1662 PET 
lahví, které se ihned recyklovaly. Zúčastnění měli největší zájem o sportovní trička. Těch se za lahve 
„prodalo“ přes 59 kusů. Batůžky „ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL“ návštěvníky také zaujaly, otáčet se 
musel i profesionální běžecký trenér.  
 
„Naším cílem je od začátku podpořit veřejnost, aby co nejvíce dbala na čisté prostředí a zároveň měla 
snahu zlepšit si své zdraví a fyzickou kondici. Cítíme, že takovou akcí vyzýváme naše okolí k činům, které 
prospívá životnímu prostředí. Dobře se uvědomuje, že ne vše se dá změnit za pouhý rok, ale je potřeba 
začít ihned. Každý z nás může pomoci,“ říká Diana Rybachenko, marketingová ředitelka RunCzech.  
 
Běžecké centrum Running Mall, funguje každý den kromě neděle a je stvořeno pro kompletní podporu 
každého běžce ve všech úrovních. Ti mohou využít kvalitního zázemí v podobě společných tréninků 
s profesionálem, stejně tak individuálních lekcí, jógy nebo masáží. Každý, kdo do Running Mallu dorazí, 
má navíc možnost využít jejich diagnostiku došlapu zdarma.  
 
Kdokoli, kdo chce být součástí běžecké komunity a chce se cítit dobře ve svém vlastním těle, je tedy 
srdečně vítán. Ať už jde o úplného začátečníka nebo špičkového běžce, v RunCzech razí heslo „ALL 
RUNNERS ARE BEAUTIFUL“. A ještě o něco hezčí bude, když se společně s RunCzech vydá cestou 
přívětivou pro životní prostředí. Vždyť je to tak snadné. Namísto peněz u nás můžete platit PET 
lahvemi. 
 
 
 
 

http://www.kmv.cz/cs/tiskove-zpravy/mattoni-zodpovedne-k-zivotnimu-prostredi


  

 

  

V případě zájmu o bližší informace nebo fotografie v tiskové kvalitě kontaktujte: 
Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Diana Rybachenko      

Marketing & Communication   

mob: +420 777 746 801      

email: pr@pim.cz  

 

Poznámka: Přiložené fotografie mohou být použity pouze v souvislosti s touto tiskovou zprávou a s uvedením 
zdroje: RunCzech. 

 


