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Tisková zpráva

PROFI CREDIT podporuje paralympijské sportovce
Praha, 4. 5. 2017 – Šek na 10 000 korun převzal z rukou předsedy představenstva PROFI
CREDIT, pana Davida Choura, paralympijský sportovec Martin Zvolánek. Předání šeku se
uskutečnilo v sídle společnosti.
Martin v loňském roce reprezentoval Českou republiku na paralympiádě v Riu v hodu
kuželkou. Finanční podpora od společnosti PROFI CREDIT mu usnadnila přípravu na
kvalifikační turnaje, jejichž úspěšným absolvováním si zajistil start v Riu.
„Naše společnost je společensky odpovědná, a podpora handicapovaných sportovců k tomu
neodmyslitelně patří. Martin sám může být inspirací dalším lidem tím, že jim jde příkladem a
přes nesnáze se své sportovní vášně nevzdává,“ říká David Chour.
PROFI CREDIT Martinu Zvolánkovi kromě finanční podpory předal i sportovní oblečení,
doplňky a pingpongové míčky, které úspěšný sportovec jistě využije při přípravě na slovinské
Mistrovství Evropy ve stolním tenise, ve kterém v minulosti již také slavil úspěchy a od letošní
sezóny se mu chce opět více věnovat a hájit v něm barvy České republiky.
„Naši zaměstnanci dlouhodobě sledují Martinovy výkony, fandí mu a podporují. Do budoucna
plánujeme další společné aktivity, nejen co se týče finanční podpory sloužící k jeho
sportovnímu rozvoji, ale i ve smyslu přímého kontaktu zaměstnanců a Martina při různých
zábavných činnostech a hrách,“ říká marketingová ředitelka PROFI CREDIT Dana Hakavcová.
Martin se také nově pyšní titulem nejlepšího sportovce Nového města nad Metují za rok 2016.
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